
Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 
Sekretariatet 

 

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

 
 

Raufoss, 30. mai 2022. 
J.nr./referanse: 11-22/VT/ks 

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp)  
Hege Eriksen (Ap)  
Hege Antonsen (Frp) 
 

 

 

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

 

 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 
Dato:  Onsdag 8. juni 2022 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1430 
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.  
 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 

• Kommunedirektøren/administrasjonen orienterer under sak 39 (IT-sikkerhet) og sak 40 
(Digitalisering og gevinstrealisering). Sakene er satt opp til behandling fra kl. 1200. 
 

 
 

 
Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no
mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 
 

 

KONTROLLUTVALGET I  
VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 
SAKSLISTE 

 
FOR MØTE I RÅDHUSET  

 
 

Onsdag 8. juni 2022 
 
 
 
 

SAK NR. 32/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.04.2022 
 

SAK NR. 33/2022 REVISJONSRAPPORT: SAKSBEHANDLING OG 
JOURNALFØRING I HORISONT MILJØPARK IKS 

 
SAK NR. 34/2022 KONTROLLUTVALGETS STILLING VED VARSEL 

(TOLKNINGSUTTALELSE ARBEIDSMILJØLOVEN) 
 
SAK NR. 35/2022 EGENEVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS 

VIRKSOMHET  
 
SAK NR. 36/2022 STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 
SAK NR. 37/2022 EFFEKTIVITETSANALYSE – VESTRE TOTEN KOMMUNE 

(RAPPORT FRA TEKNISK BEREGNINGSUTVALG) 
 
SAK NR. 38/2022 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 19.05.2022 
 
SAK NR. 39/2022 IT-SIKKERHET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 
SAK NR. 40/2022 DIGITALISERING OG GEVINSTREALISERING 
 
SAK NR. 41/2022 REFERATSAKER 
 
 
 

 
Raufoss, 27. mai 2022. 

For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 32/2022 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.04.2022 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 08.06.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:   
1. Møteprotokoll fra møte 26.04.2022 

 
Vedlegg 1 (ettersendes) 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26.04.2022 godkjennes. 
 

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

VESTRE TOTEN KOMMUNE

Tirsdag 26. april 2022 holdt kontrollutvalget møte rådhuset kl. 0830 - 1415. 

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, ass. kommunedirektør Odd 
Arnvid Bollingmo og regnskapssjef Jan Ove Rustestuen (alle deltok under sakene 28, 29 og 30). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sakene 28 og 29). 
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. 25/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.03.2022 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.03.2022 godkjennes. 

SAK NR. 26/2022 EGENEVALUERING, KUNDEEVALUERING OG 
SLUTTREGNSKAP I FORBINDELSE MED KJØP AV 
TJENESTER FRA EY  

Fra behandlingen: 
Kontrollutvalget evaluering av eget arbeid ble drøftet med utgangspunkt 
i følgende: 

• Prosessen med konkurranseutsetting og valg av leverandør.
• Styringen av prosjektet, herunder oppfølging av og dialog med

leverandør/EY underveis.

VEDLEGG
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• Kommunikasjon med kommunestyret (oppdragsgiver) og 
administrasjonen/kommunedirektøren underveis i prosjektet. 

• Avsluttende behandling av rapporten i kontrollutvalg og 
kommunestyret. 

 
Skjema for Kundetilfredsundersøkelse fra EY ble drøftet.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar sluttregnskap for kjøp av tjenester fra 
EY til orientering.  
 

2. Utvalgsleder og sekretær gis i oppdrag å fylle ut skjema for 
Kundetilfredsundersøkelse fra EY med bakgrunn i 
drøftingen i møtet.  

 
3. Egenevaluering av kontrollutvalgets virksomhet følges opp 

som egen sak på neste møte. 
 

 
 
 
SAK NR. 27/2022 BRUK AV FN SINE BÆREKRAFTSMÅL I STYRINGEN AV 

KOMMUNEN 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kommunedirektør inviteres til å presentere hvordan FNs 
bærekraftmål er forankret i Vestre Toten kommune. Som 
innledning til saken benyttes innlegget på 
Kontrollutvalgskonferansen 2022 «Hvordan styre kommunen 
etter bærekraftmålene». Saken følges opp høsten 2022. 
 

 
 
 
SAK NR. 28/2022 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2021 FOR 

TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  

 
Fra behandlingen: 
Under første del av saken orienterte Innlandet Revisjon IKS om 
årsregnskapet, oppsummerte revisjonsarbeidet og presenterte 
revisjonsberetningen. Fra Innlandet Revisjon IKS deltok 
oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal. Revisjonsberetning, datert 
12.04.2022, ble lagt frem/presentert i møtet.  
 
Under andre del av saken orienterte kommunedirektøren og ass. 
kommunedirektør om foretakets årsregnskap og drift.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2021 FOR 
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF  
 
Innledning: 
Kontrollutvalgets oppgave er å uttale seg om foretakets 
årsregnskap og årsberetning, jf. kommunelovens § 14-3.  
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Kontrollutvalget har behandlet foretakets årsregnskap for 2021. 
Sammen med årsregnskapet forelå revisors beretning og styrets 
årsberetning.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de 
ovennevnte dokumentene og orienteringer fra foretakets 
revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommunedirektør. 
 
Revisors beretning: 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en 
positiv totalkonklusjon, dvs. at revisor mener kommunens 
årsregnskap for 2021 er avlagt uten vesentlig feil og at lovmessige 
krav er oppfylt.  
 
Kontrollutvalgets kommentarer til årsregnskap og 
årsberetning:    
 

a) Økonomi: Sterkt forbedret situasjon  
Kontrollutvalget har merket seg at foretakets regnskap for 
2021 viser et positivt netto driftsresultat på ca. 5,2 
millioner. Dette har bidratt til at foretakets økonomiske 
situasjon er rettet opp og at foretaket pr. 31.12.2021 har 
god likviditet og et bra handlingsrom gjennom et 
disposisjonsfond på ca. 3,8 millioner. Hovedårsaken til det 
gode resultatet er at foretaket i 2021 mottok korona-
kompensasjon på 5 millioner.  
 
Det er viktig å merke seg at regnskapet til Totenbadet ikke 
inkluderer kostnader knyttet til bygningsmassen. Dette 
ansvaret tilligger Vestre Toten kommune gjennom en egen 
avtale mellom driverselskapet (Totenbadet) og 
kommunen.  

 
b) Styrets årsberetning: Fortsatt forbedringspotensial 

Kontrollutvalget har vurdert om de formelle kravene til 
årsberetningen er fulgt, jf. kommunelovens § 14-7. 
Følgende lovpålagte forhold er ikke omtalt i 
årsberetningen: 
 

• Mangler redegjørelse for tiltak som er iverksatt og 
tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy 
etisk standard. 

 
Kontrollutvalget viser for øvrig til fjorårets kommentar til 
foretakets årsberetning og gjentar sitt innspill til 
forbedringer: 
  «Av tema som man mener er for svakt omtalt i 
årsberetningen kan nevnes økonomi (nøkkeltall, trender, 
analyse), internkontroll og avviksforklaringer (mellom 
regnskap og budsjett). I tillegg til bedre beskrivelser av 
dagens situasjon må det også forventes at en årsrapport 
inneholder kvalifiserte vurderinger omkring utviklingen 
fremover.» 
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Kontrollutvalget gjentar også sin oppfordring til foretakets 
styre om å søke bistand hos kommuneadministrasjonen for 
råd og veiledning mht. utforming av årsberetningen. 

 
Oppfølging av påpekninger fra revisor: 
Det foreligger ingen påpekninger fra regnskapsrevisor som ikke 
er fulgt opp.  
 
Oppfølging av vedtak i kommunestyrets om 
regnskapsrevisjoner: 
Det foreligger ingen vedtak i kommunestyret om 
regnskapsrevisjoner som ikke er fulgt opp.  
 
Kontrollutvalgets konklusjon: 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner 
foretakets årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 

 
 
 
SAK NR. 29/2022 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2021 FOR VESTRE 

TOTEN KOMMUNE - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 
 
Fra behandlingen: 
Under første del av saken orienterte Innlandet Revisjon IKS om 
årsregnskapet, oppsummerte revisjonsarbeidet og presenterte 
revisjonsberetningen. Fra Innlandet Revisjon IKS deltok 
oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal. Revisjonsberetningen, 
datert 19.04.2022, ble lagt frem/presentert i møtet. 
 
Under andre del av saken presenterte administrasjonen hovedtrekkene i 
kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021.   
Fra administrasjonen deltok kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass. 
kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo og regnskapssjef Jan Ove 
Rustestuen. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VESTRE 
TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG 
ÅRSBERETNING FOR 2021 
 

Innledning: 
Kontrollutvalgets oppgave er å uttale seg om kommunes 
årsregnskap og årsberetning før formannskapet innstiller til 
vedtak, jf. kommunelovens § 14-3.  
 
Kontrollutvalget har behandlet kommunens årsregnskap for 2021. 
Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og 
kommunens årsrapport (inkludert lovpålagt årsberetning, jf. 
kommuneloven § 14-7).  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de 
ovennevnte dokumentene, og orienteringer fra kommunens 
revisor og kommuneledelsen. 
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Revisors beretning: 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en 
positiv totalkonklusjon, dvs. at revisor mener kommunens 
årsregnskap for 2021 er avlagt uten vesentlig feil og at lovmessige 
krav er oppfylt.  
 
Årsberetningen: 
Kontrollutvalget har vurdert om de formelle kravene til 
årsberetningen er fulgt, jf. kommunelovens § 14-7. Alle områdene 
som det stilles krav om at det skal redegjøres for er omtalt i den 
fremlagte årsberetningen.  
 
Kontrollutvalgets kommentarer til årsregnskap og 
årsberetning:    

 
a) Økonomisk situasjon og finansielle måltall:  

Kommunen har vedtatt finansielle måltall for utviklingen 
av kommunens økonomi, jf. kommunelovens § 14-2. 
Ingen av de tre økonomiske måltallene som 
kommunestyret har vedtatt er oppfylt: 
 

 Vedtatt 
måltall  

Resultat 
2021 

 

 

Netto driftsresultat  
(i % av brutto 
driftsinntekter)  

Minimum 

 2,0 %  

 
0,7 % 

 

Disposisjonsfond  
(i % av brutto 
driftsinntekter) 

Minimum 
10 % 

 
5 % 

 

 

Lånegjeld  
(i % av brutto 
driftsinntekter) 

Maksimum 
 80 % 

 
146 % 

 

 
Selv om kommunens handlefrihet er noe forbedret 
gjennom året må kommunens finansielle stilling pr. 
31.12.2021 betegnes som svak.  
 

b) Høy lånegjeld: 
Kommunens lånegjeld (langsiktig gjeld ekskl. 
pensjonsforpliktelser og utlån) fortsetter å øke og utgjør 
ved utgangen av året 146% av brutto driftsinntekter 
(2020: 141%). Dette er langt over kommunens eget 
langsiktige måltall om maksimum 80%. Utviklingen i 
lånegjelden krever oppmerksomhet i tiden fremover.  

 
c) Ubalanse i driften – 8,2 millioner: 

Den ordinære driften (tjenesteområdene) viser samlet et 
negativt avvik på 8,2 millioner sammenlignet med regulert 
budsjett. Merforbruket utgjør under 1 % av sum 
driftsinntekter, noe som må anses som et godt treff samlet 
sett.  
En nærmere gjennomgang av de ulike tjenesteområdene 
viser at de aller fleste områdene holder seg innenfor sine 
budsjetter, eller er nær null i avvik i forhold til justert 
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budsjett. Samlet sett indikerer dette en gjennomgående 
god økonomistyring og budsjettdisiplin innenfor den 
styrbare delen av driften. Hovedutfordringen i driften er 
knyttet til tjenesteområde Omsorg (merforbruk 10,4 mill) 
og tjenesteområde Helse (merforbruk 5,5 mill.) Det vises 
til årsrapporten (s. 10 og 11) for nærmere omtale av 
merforbrukene. 

  
d) Sårbar likviditetssituasjon 

Kommunens likviditetsbeholdning pr. 31.12.2021 er 
tilfredsstillende, men er blitt noe forverret gjennom året. 
Flere forhold gjør at målingen av likviditeten ved 
årsskiftet ikke gir et godt bilde av den reelle situasjonen. 
Det gjøres særlig oppmerksom på ubrukte lånemidler som 
er en del av kommunens likviditetsbeholdning. En 
vesentlig reduksjon i ubrukte lånmidler kan gi 
likviditetsmessige utfordringer. Ubrukte lånemidler 
utgjorde pr. 31.12.2021 ca. 149,4 millioner. 
 

e) Utsatt kostnadsføring av pensjon (premieavvik): 
Kommunen har valgt å skyve pensjonskostnader foran seg, 
slik lovverket gir anledning til, og slik mange kommuner 
gjør. Den utsatte kostnadsføringen (omtalt som 
premieavvik i balansen) utgjør 107,6 millioner pr. 
31.12.2021 og representerer en kostnad i fremtidige 
regnskaper.  

 
Oppfølging av påpekninger fra revisor: 
Det foreligger ingen påpekninger fra regnskapsrevisor som ikke 
er fulgt opp.  
 
Oppfølging av vedtak i kommunestyrets om 
regnskapsrevisjoner: 
Det foreligger ingen vedtak i kommunestyret om 
regnskapsrevisjoner som ikke er fulgt opp.  
 
Kontrollutvalgets konklusjon: 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner 
kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 

 
 
SAK NR. 30/2022 FINANSRAPPORT FOR 2021 – VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 
Fra behandlingen: 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og ass. kommunedirektør Odd 
Arnvid Bollingmo presenterte hovedtrekkene i finansrapporten og 
svarte på spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Finansrapport for 2021 tas til orientering. 
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SAK NR. 31/2022 NY VARSLINGSSAK INNEN HJEMMETJENESTEN 

 
Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig satt på sakslista med bakgrunn i medieomtale. 
 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i forbindelse med behandlingen av 
saken, jf. kommunelovens § 11-5 tredje ledd (personvern). 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om mottatt varsel og 
oppfølgingen av dette. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kommunedirektørens informasjon om mottatt varsel tas til 
orientering. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Raufoss, 26. april 2022. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 26. april 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 30/3) 
• Onsdag 26.04.2022 kl. 0830 (flyttet 

fra 27/4)  
• 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) 
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SAK NR. 33/2022 
 

Vestre Toten kommune       
   

 
 
 
 
REVISJONSRAPPORT: SAKSBEHANDLING OG 
JOURNALFØRING I HORISONT MILJØPARK IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 08.06.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

   
Saksdokumenter:  

1. Forvaltningsrevisjonsrapport: Saksbehandling og journalføring i 
Horisont Miljøpark IKS (Innlandet Revisjon IKS, 20. april 2022) 

2. Pressemelding fra Horisont  
3. Diverse avisartikler 
 

 
Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten til orientering og har særlig merket seg 
følgende funn:   

 

• Saksbehandling: I saker om endring av standplass (oppstillingsplass for 
avfallsbeholder) følger ikke Horisont Miljøpark IKS forvaltningslovens regler. 
Selskapet  
- sender ikke ut forhåndsvarsel eller på annen måte sørger for å informere 

abonnenteten om hvilke rettigheter denne har, 
- skriver ikke ned abonnentens syn på saken (de har ikke rutiner for 

skriftlighet), 
- fatter som hovedregel ikke skriftlige vedtak som kan påklages, 
- har heller ikke andre rutiner som setter abonnent i stand til å ivareta sine 

interesser.  
• Gebyrsaker: Det finnes ikke klar lovhjemmel, autoritative retningslinjer eller 

andre former for rettslige kriterier som kan legges til grunn for Horisonts 
behandling av saker om refusjon av renovasjonsavgift. Dette gjør at begrunnelsen 
i vedtakene fremstår vilkårlig. 

• Renovasjonsforskriften: I henhold til dagens renovasjonsforskrift skal klage 
oversendes kommunal klagenemnd. Dette er ikke i henhold til dagens regler for 
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klagesaksbehandling i interkommunale selskaper. Det er ikke oppnevnt en 
særskilt, uavhengig klagenemnd i samsvar med lovens krav.  

 
2. Revisjonsrapporten oversendes ordfører, som kommunens representant i 

representantskapet i Horisont Miljøpark IKS, til orientering og videre 
oppfølging. Det vises her til rapportens anbefalinger rettet  
mot eierkommunene:  

 

• Eierkommunene bør vurdere hjemmelsgrunnlaget samt risikoen ved Horisonts 
praksis om å endre standplasser uten å fatte vedtak. Det bør tas stilling til om 
Horisont skal pålegges å fatte vedtak i slike saker.  

• Behandlingen av saker om refusjon av renovasjonsgebyr bør standardiseres, og 
antakelig hjemles i den nye renovasjonsforskriften. Det bør enten i forskrifts 
form eller på annen måte gis retningslinjer for skjønnsutøvelsen i disse sakene.  

• Den nye renovasjonsforskriften bør tilpasses endringene i lovverket som gjelder 
klagesaksbehandling i interkommunale selskap. Representantskapet bør snarlig 
oppnevne en særskilt, uavhengig klagenemnd som oppfyller lovens krav.  

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
På oppdrag fra kontrollutvalget i Østre Toten kommune har Innlandet Revisjon IKS foretatt en 
forvaltningsrevisjon av Horisont Miljøpark IKS. Formålet med revisjonen har vært å vurdere 
hvorvidt Horisont Miljøpark IKS fatter enkeltvedtak, fører postjournal og behandler innsynskrav i 
samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Revisjonsprosjektet har besvart følgende problemstillinger:  
  

1. I hvilken grad ivaretar Horisonts saksbehandling abonnentenes/brukernes rettigheter etter 
forvaltningsloven?  

2. I hvilken grad følger Horisont reglene om å føre postjournal?  
3. Behandler Horisont innsynskrav etter gjeldende regelverk?  

 
 
Kontrollutvalgene i de øvrige fire eierkommunene (Gjøvik, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre 
Land) er tidligere orientert om igangsetting av revisjonsprosjektet i regi av Østre Toten kommune. 
Det ble vurdert om alle kontrollutvalgene skulle stå bak igangsettingen, men kontrollen som var 
planlagt ble vurdert som enkel/liten og det syntes da lite formålstjenlig at alle kontrollutvalgene i de 
fem eierkommunene ble involvert. Sluttrapporten fikk større betydning enn forutsett og sett i ettertid 
ville det nok vært en fordel om rapporten hadde vært forankret i alle kontrollutvalgene, dvs. en felles 
bestilling.  
 
Selv om rapporten kun er en levering til kontrollutvalget i Østre Toten kommune, så står de øvrige 
kontrollutvalgene fritt til hvordan de ønsker å benytte rapporten i egen kommune.  
 
Som det går frem av forslaget til vedtak i saken er det lagt opp til at saken avsluttes som en 
orienteringssak i kontrollutvalget, men at rapporten oversendes ordfører (kommunens representant i 
selskapets øverste organ, representantskapet) med oppfordring om ta med seg anbefalingene som 
retter seg mot eierkommunene inn i representantskapet. 
 
Nedenfor følger oversikt over representantskapet i Horisont Miljøpark IKS:   
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Kommune 

 

Representanter 

Gjøvik 
Torvild Sveen 

Kristin Stensrud 

Østre Toten 
Bror Helgestad 

Guri Bråthen 

Vestre Toten 
Stian Olafsen 

Arild N. Ødegaard 

Nordre Land 
Ola Tore Dokken 

Linn T. Sunne 

Søndre Land 
Anne Hagenborg 

Tom Sørhagen 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 



Pressemelding fra Horisont: 

Horisont får blandet tilbakemelding i 

revisjonsrapport 

Administrasjonen mener at selskapet i det alt vesentlige oppfyller 

forventningene til selskapet på de områdene som kontrollutvalget i 

Østre Toten ønsket å få undersøkt.

- Det oppfatter jeg er hovedkonklusjon i rapporten, sier adm. dir. Stein Giæver i Horisont

Miljøpark IKS.

Rapporten peker på at det er regler i forvaltningsloven som ikke er fulgt og som det ikke er 

gode nok rutiner for når det gjelder saker om endring av standplass.  

- Selskapet har tatt dette til etterretning og har endret rutiner og etablert praksis i saker om

endring av standplass, sier Giæver.

Det har ifølge Giæver også blitt undersøkt om Horisont behandler innsynskrav etter gjeldende 

regelverk. 

- Rapporten poengterer at den ene av de to innsynskravene det vises til hadde for lang

saksbehandlingstid. Selskapet har derfor i etterkant av den omtalte saken revidert og

kvalitetssikret rutiner vedrørende saksbehandling for å etterkomme korrekt

saksbehandlingstid etter gjeldene regelverk og for å unngå at det gjentar seg.

Utover dette viser Horisont til vedlagte kommentarer som administrasjonen har utarbeidet til 

rapporten som er sendt på høring til selskapet fra Innlandet Revisjon. I forslaget til rapport 

framgår det at selskapet i det alt vesentlige oppfyller krav og forventninger til seg på de 

områdene som kontrollutvalget i Østre Toten ønsket å få undersøkt. 

Stein Giæver sier at Innlandet Revisjon har gjort en grundig jobb. 

- Ansatte og ledelsen i selskapet har bidratt i møter for å klargjøre fakta overfor

revisjonsselskapet. Vi ser derfor på rapporten fra Innlandet Revisjon som en

forbedringsrapport der vi får muligheten til å justere måten vi jobber på der det trengs, sier

Giæver.

For ytterligere informasjon:  

Adm.dir. Stein Giæver, mobil 901 51 013 

Kommunikasjonssjef Tom E. Holmlund, mobil 91 668 668 

VEDLEGG 1
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Artikkel – oa.no 
21.04.2022 

Horisont får kritikk i ny rapport: – 
Justerer oss der det trengs 

FÅR KRITIKK: – Vi ser på rapporten som en forbedringsrapport der vi får 
muligheten til å justere måten vi jobber på der det trengs, sier administrerende 
direktør Stein Giæver. Foto: Arkiv 

 21.04.22 06:00 

 Sæmund Moshagen 
Revisjonsrapport gir det interkommunale avfallsselskaper Horisont IKS 
kritikk for mangelfull saksbehandling og ivaretakelse av abonnentenes 
rettigheter. 
 For abonnenter 

– Vi ser på rapporten fra Innlandet Revisjon som en forbedringsrapport der vi
får muligheten til å justere måten vi jobber på der det trengs, sier
administrerende direktør Stein Giæver.

Revisjonen har på oppdrag fra kontrollutvalget i Østre Toten kommune 
undersøkt saksbehandling og journalføring i Horisont Miljøpark IKS. 

VEDLEGG 2

mailto:saemund.moshagen@oa.no
mailto:saemund.moshagen@oa.no
https://www.oa.no/horisont-skal-granskes-om-apenhet-innsyn-og-klagebehandling/s/5-35-1370799
https://www.oa.no/horisont-skal-granskes-om-apenhet-innsyn-og-klagebehandling/s/5-35-1370799
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I sluttrapporten som ble offentlig onsdag framgår det at revisjonen har 
avdekket flere «særlig problematiske forhold» der abonnentenes rettigheter 
etter forvaltningsloven ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. 

Abonnentene 
Rapporten konkluderer med at Horisont «i svært liten grad» følger 
forvaltningslovens regler om saksopplysning og kontradiksjon (høring av den 
andre parts syn i en rettferdig saksbehandling, red. anm.) i saker om endring 
av standplass for plasseringer av abonnentenes avfallsdunker. 

Det framheves i rapporten «særlig at Horisont mangler rutiner/etablert 
praksis» som sikrer at abonnentene gis nødvendig informasjon for å kunne 
ivareta sine rettslige og faktiske interesser. Dette inkluderer å gi abonnentene 
en reell mulighet til å uttale seg og få sine synspunkter vurdert, og det å gi 
abonnentene en begrunnelse for Horisonts avgjørelse som imøtekommer 
abonnentens rimelige innvendinger. 

Refusjon 
«Det finnes ikke klar lovhjemmel, autoritative retningslinjer (myndighet, red. 
anm.) eller andre former for rettslige kriterier som kan legges til grunn for 
Horisonts behandling av saker om refusjon av renovasjonsavgift. Det vises da 
heller ikke til slike i vedtakenes begrunnelse, noe som gjør at vedtakene kan 
fremstå som vilkårlige. Abonnentens rett til en begrunnet avgjørelse i henhold 
til forvaltningsloven overholdes dermed ikke», konkluderer Innlandet 
Revisjon i rapporten. 

På grunnlag av undersøkelsene som er gjort i selskapet finner revisjonen det 
også problematisk at det ikke er oppnevnt en særskilt, uavhengig klagenemnd 
i samsvar med lovens krav. Dette har selskapet allerede tatt tak i gjennom 
forslaget til ny renovasjonsforskrift som nylig ble sendt til behandling i de fem 
eierkommunene i Gjøvik, Land og på Toten. 

Anbefaling til eierne 
Revisjonsrapporten påpeker også andre forhold som de fem eierkommunene 
bør ta tak i og vurdere inntatt i renovasjonsforskriften. Etter at selskapet nylig 
sendte ut endelig forslag til ny forskrift til sluttbehandling i kommunene, er 
forslaget blitt vedtatt av kommunestyrene i Vestre Toten og Nordre Land. I 
Østre Toten har en sagt at en ikke vil sluttbehandle ny renovasjonsforskrift før 
etter at revisjonsrapporten foreligger. 
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Revisjonen mener de fem eierkommunene bør vurdere hjemmelsgrunnlaget 
samt risikoen ved Horisonts praksis om å endre standplasser uten å fatte 
vedtak. 

«Det bør tas stilling til om Horisont skal pålegges å fatte vedtak i slike saker. 
Behandlingen av saker om refusjon av renovasjonsgebyr bør standardiseres, 
og antakelig hjemles i den nye renovasjonsforskriften. Det bør enten i 
forskrifts form eller på annen måte gis retningslinjer for skjønnsutøvelsen i 
disse sakene», heter det i revisjonens anbefaling. 

Ønsker retningslinjer 
Horisont har under høringen av en foreløpig rapport etter undersøkelsene 
sagt seg enig i denne konklusjonen, men påpekt det som viktig at det 
understrekes at det her ikke foreligger klar hjemmel i lov eller forskrift. 
Horisont uttaler at selskapet har et ønske om at eierkommunene i fellesskap 
utarbeider retningslinjer for refusjonssaker. 

Revisjonsrapporten finner at Horisont i tilstrekkelig grad ivaretar 
abonnentenes rettigheter etter forvaltningsloven i behandlingen av saker om 
fritak fra den kommunale renovasjonsordningen. Revisjonen finner heller ikke 
at det ikke er grunnlag for å hevde at det foreligger noen særlig risiko i 
forbindelse med Horisonts klagesaksbehandling. 

På oppdraget om å undersøke journalføringen i selskapet finner revisjonens 
undersøkelser at Horisonts journalføring tilfredsstiller lovens krav. 

«Det er ikke avdekket forhold som tilsier at det er noen betydelig risiko for 
manglende journalføring hos Horisont», heter det i rapporten. 

Innsyn 
Revisjonen har også ettergått selskapets behandling av krav om innsyn. Det 
framgår av rapporten at Horisont har ikke hatt noen rutiner eller praksis for å 
besvare innsynskrav før de mottok to stykker i 2021. 

I de to undersøkte innsynssakene har revisjonen avdekket at det ene av de to 
innsynskravene hadde for lang saksbehandlingstid. Det konkluderes med at 
nye rutiner i selskapet tilfredsstiller kravene i lovverket. Revisjonen mener 
derfor det ikke foreligger noen betydelig risiko for svikt på dette området 
«såfremt disse rutinene følges». 
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Revisjonsrapporten kommer til behandling i kontrollutvalget i Østre Toten 6. 
mai. Deretter går den videre til behandling også i kommunestyret før 
sommeren. 

– Blandet tilbakemelding 
Horisont opplever selv rapportens tilbakemelding til selskapet som «blandet». 
I en pressemelding sendt ut allerede før rapporten ble offentliggjort mener 
selskapets administrasjonen at selskapet «i det alt vesentlige» oppfyller 
forventningene til selskapet på de områdene som kontrollutvalget i Østre 
Toten ønsket å få undersøkt. 

– Det oppfatter jeg er hovedkonklusjon i rapporten. Selskapet oppfyller i det 
alt vesentlige krav og forventninger til seg på de områdene som 
kontrollutvalget i Østre Toten ønsket å få undersøkt, sier administrerende 
direktør Stein Giæver i Horisont Miljøpark IKS. 

Selskapet skriver at videre at «rapporten peker på at det er regler i 
forvaltningsloven som ikke er fulgt og som det ikke er gode nok rutiner for når 
det gjelder saker om endring av standplass». 

Endrer rutiner og praksis 
– Selskapet har tatt dette til etterretning og har endret rutiner og etablert 
praksis i saker om endring av standplass, sier Giæver. 

Giæver kommenterer også rapportens vurdering av om Horisont behandler 
innsynskrav etter gjeldende regelverk. 

– Rapporten poengterer at den ene av de to innsynskravene det vises til hadde 
for lang saksbehandlingstid. Selskapet har derfor i etterkant av den omtalte 
saken revidert og kvalitetssikret rutiner vedrørende saksbehandling for å 
etterkomme korrekt saksbehandlingstid etter gjeldene regelverk og for å 
unngå at det gjentar seg, sier Giæver. 

– Justerer oss 
Han roser Innlandet Revisjon for å ha gjort en grundig jobb. 

– Ansatte og ledelsen i selskapet har bidratt i møter for å klargjøre fakta 
overfor revisjonsselskapet. Vi ser derfor på rapporten fra Innlandet Revisjon 
som en forbedringsrapport der vi får muligheten til å justere måten vi jobber 
på der det trengs, sier administrerende direktør Stein Giæver. 

https://www.oa.no/slik-skal-horisont-bli-bedre-atte-nye-ruter-tre-nye-biler-og-ansetter-kommunikasjonsleder/s/5-35-1223697
https://www.oa.no/slik-skal-horisont-bli-bedre-atte-nye-ruter-tre-nye-biler-og-ansetter-kommunikasjonsleder/s/5-35-1223697
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Artikkel – oa.no 
10.05.2022 

 
 
Kraftig kritikk mot Horisont: – Lar ikke 
abonnentene ivareta sine interesser 

 
ANBEFALER: John Grønvold Skoglund (Ap) og resten av det enstemmige 
kontrollutvalget anbefaler eierkommunene å ta grep i sitt felles renovasjonsselskap 
Horisont Miljøpark IKS. Foto: Arkiv 

 10.05.22 12:38 

 Sæmund Moshagen 
Kontrollutvalget i Østre Toten anbefaler eierkommunene å ta grep i Horisont 
Miljøpark IKS. 
 For abonnenter 

Det er revisjonsrapporten om saksbehandling og journalføring i Horisont som 
er utgangspunktet for kontrollutvalgets krasse kritikk. Undersøkelsene ble 
vedtatt igangsatt av kontrollutvalget i Østre Toten etter en henvendelse med 
flere konkrete eksempler fra lokalpolitiker Tor Gaute Lien (Frp). 

mailto:saemund.moshagen@oa.no
mailto:saemund.moshagen@oa.no
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Rapporten har avdekket at kommunenes felles renovasjonsselskap blant annet 
ikke ivaretar abonnentenes interesser i saker der selskapet ønsker å flytte 
abonnentenes avfallsdunker til en annen oppstillingsplass. 

Det er også avdekket mangelfull skriftlighet knyttet til vedtak selskapet fatter. 
Konsekvensen har vært at abonnentene vedtakene gjelder ikke har hatt 
mulighet til å påklage selskapets avgjørelser. 

Ny forskrift 
Basert på på det om er avdekket under revisjonen mener kontrollutvalget i 
Østre Toten det er flere punkter som bør tas inn i den nye forskriften om 
renovasjon av husholdningsavfall i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre 
Land og Søndre Land. 

Etter å ha vært under utarbeidelse i lang tid, og på høring i fjor, sendte 
selskapet - støttet av regionens renovasjonsfaglige forum - nylig ut endelig 
forslag til ny forskrift. Denne er allerede behandlet i Vestre Toten og Nordre 
Land kommuner, mens Østre Toten har avventet behandlingen av den i 
påvente av revisjonsrapporten. 

Nå kan det hende at de kommunestyrene som allerede har vedtatt ny forskrift, 
selv om de visste at revisjonsrapporten var like rundt hjørnet, må behandle 
den på nytt. 
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JUSTERER: – Vi ser på rapporten fra Innlandet Revisjon som en 
forbedringsrapport der vi får muligheten til å justere måten vi jobber på der 
det trengs, sier administrerende direktør Stein Giæver.. Foto: Arkiv 

Til kommunestyret 
Innlandet Revisjon presenterte rapporten i kontrollutvalgsmøte sist fredag. 
Kontrollutvalget ber kommunestyret særlig merke seg følgende: 

* Horisont følger ikke forvaltningslovens regler ved endring av 
oppstillingsplass for avfallsbeholdere. 

* Selskapet sender ikke ut forhåndsvarsel eller på annen måte sørger for å 
informere abonnenteten om hvilke rettigheter denne har. 

* Selskapet skriver ikke ned abonnentens syn på saken – de har ikke rutiner 
for skriftlighet. 

* Selskapet fatter som hovedregel ikke skriftlige vedtak som kan påklages. 

* Selskapet har heller ikke andre rutiner som setter abonnent i stand til å 
ivareta sine interesser. 

* Det finnes ikke klar lovhjemmel, autoritative retningslinjer eller andre 
former for rettslige kriterier som kan legges til grunn for Horisonts behandling 
av saker om refusjon av renovasjonsavgift. Dette gjør at begrunnelsen i 
vedtakene framstår vilkårlig. 

* Det er ikke oppnevnt en særskilt, uavhengig klagenemnd i samsvar med 
lovens krav. 

Anbefaling til eierne 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å be ordføreren, som kommunens 
eierrepresentant, følge opp rapportens anbefalinger rettet mot 
eierkommunene. det vil si i selskapets representantskap, som ledes av Nordre 
Land-ordfører Ola Tore Dokken. 

I dette ligger at kontrollutvalget mener eierkommunene bør vurdere 
hjemmelsgrunnlaget samt risikoen ved Horisonts praksis om å endre 
standplasser uten å fatte vedtak. 
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– Det bør tas stilling til om Horisont skal pålegges å fatte vedtak i slike saker, 
mener utvalget. 

Kontrollutvalget mener også at behandlingen av saker om refusjon av 
renovasjonsgebyr bør standardiseres, og «antakelig hjemles i den nye 
renovasjonsforskriften». 

Klagenemnd 
– Det bør enten i forskrifts form eller på annen måte gis retningslinjer for 
skjønnsutøvelsen i disse sakene. Den nye renovasjonsforskriften bør dessuten 
tilpasses endringene i lovverket som gjelder klagesaksbehandling i 
interkommunale selskap. Representantskapet bør snarlig oppnevne en 
særskilt, uavhengig klagenemnd som oppfyller lovens krav, heter det i 
kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret. 

Administrerende direktør i Horisont Miljøpark IKS, Stein Giæver, 
kommenterte revisjonsrapporten i en pressemelding fra selskapet 20. april. 

– Vi ser på rapporten fra Innlandet Revisjon som en forbedringsrapport der vi 
får muligheten til å justere måten vi jobber på der det trengs, uttalte han. 

– Endrer rutiner 
Giæver mener selskapet «i det alt vesentlige» oppfyller forventningene til 
selskapet på de områdene som kontrollutvalget i Østre Toten ønsket å få 
undersøkt. 

– Det oppfatter jeg er hovedkonklusjon i rapporten, som også peker på at det 
er regler i forvaltningsloven som ikke er fulgt og som det ikke er gode nok 
rutiner for når det gjelder saker om endring av standplass. Dette har vi tatt til 
etterretning og har endret rutiner og praksis, uttalte administrerende direktør 
Stein Giæver i pressemeldingen fra selskapet. 
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Artikkel – oa.no 
11.05.2022 

 
 
Helgestad tar Horisont-rapporten med til 
eierne 

 
EIERREPRESENTANT: – Denne rapporten er det bare å ta til etterretning, sier 
ordfører Bror Helgestad. Foto: Arkiv 

 11.05.22 06:00 

 Sæmund Moshagen 
 
– Her er det bare å ta rapporten til etterretning, sier ordfører Bror Helgestad om 
rapporten etter undersøkelsene i Horisont. 
 For abonnenter 

Kontrollutvalget i Østre Toten har rettet kraftig kritikk mot kommunenes felles 
renovasjonsselskap Horisont Miljøpark IKS på bakgrunn av revisjonsrapporten 
om saksbehandling og journalføring i selskapet. Blant annet påpekes det at 
Horisont fatter vedtak uten skriftlighet, og ikke lar abonnentene ivareta sine 
interesser 

mailto:saemund.moshagen@oa.no
mailto:saemund.moshagen@oa.no
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Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å be ordfører Bror Helgestad, som er 
kommunens eierrepresentant i Horisont, følge opp rapportens anbefalinger 
rettet mot eierkommunene. Det vil si i selskapets representantskap, som har sitt 
neste møte i månedsskiftet mai/juni. 

– Er oversendt 
– Denne rapporten er det bare å ta til etterretning. Jeg regner med at 
kommunestyret følger kontrollutvalgets innstilling. Derfor sendte jeg allerede 
tirsdag saken over til representantskapets leder, slik at den kan behandles i møte 
som er berammet i representantskapet 25. mai, sier Helgestad. 

– Betyr det også at rapporten og dens anbefalinger vil få betydning for 
innholdet i den nye forskriften om renovasjon av husholdningsavfall i 
eierkommunen? 

– Ja, det er ingen stor sak å revidere det forslaget som er fremmet slik at 
anbefalingene fra revisjonsrapporten tas inn. Jeg regner med at 
representantskapet er enig i det, og at vi skal reparere det rapporten peker på er 
galt i selskapet, sier Helgestad. 

Takker Tor Gaute Lien 
Han takker kommunepolitiker Tor Gaute Lien (Frp) for at det som er avdekket 
har kommet fram. 

– Det var Lien som tok tak i saken, og som må få æren for at det nå blir bedre, sier 
ordfører Bror Helgestad. 

Leder i representantskapet i Horisont, Nordre Land-ordfører Ola Tore Dokken, 
sier han har lest rapporten, og er innstilt på å ta en runde på saken i 
førstkommende representantskapsmøte. 

– Ingen tvil 
– Jeg har lest rapporten, og det er ingen tvil om at dette er noe vi må se på, sier 
Ola Tore Dokken. 
 
– Har eierne konkludert i forhold til innspillet som kom fra Gjøvik under 
høringen av ny forskrift, om å løse opp datterselskapet Horisont 
Renovasjon AS og ta virksomheten i det inn som en del av IKS-et? 
– Styret har avgitt en anbefaling om å la selskapsstrukturen være som den er. Det 
er representantskapet som skal ta endelig stilling til dette spørsmålet, så dette vil 
vi få som sak der, sier Ola Tore Dokken. 
 

https://www.oa.no/horisont-skal-granskes-om-apenhet-innsyn-og-klagebehandling/s/5-35-1370799
https://www.oa.no/horisont-skal-granskes-om-apenhet-innsyn-og-klagebehandling/s/5-35-1370799
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Artikkel - oa.no  
(23.05.2022) 

 
Kommer med kraftig kritikk mot styret: – 
Eneste måten å få fortalt sannheten på 

 
DEBATT: Tom Erik Holmlund, kommuniksjonssjef i Horisont. Foto: Montasje / Sæmund 
Moshagen (Arkiv) / Privat 
Åpne deleknapper for artikkelen 

 23.05.22 05:58 

 Hanna Reppen Kvikstad  Marius B. Staveli 
 
Holmlund mener det har blitt greit i Gjøvik-regionen å trakassere Horisont-ansatte 
offentlig. Nå tar han et oppgjør. 
 For abonnenter 

I et debattinnlegg publisert i OA kritiserer kommunikasjonssjef Tom Erik Holmlund 
styret i Horisont. Med tittelen «Sannheten om Horisont» tar Holmlund for seg det 
han oppfatter som en svært utfordrende sak for de ansatte i Horisont. 

Kritikken går på styret og eierne av selskapet, og han mener at styret har fratatt 
ledelsen i Horisont handlefrihet, blandet seg inn i administrative avgjørelser og ikke 
tillatt administrasjonen å ivareta selskapets omdømme. Som eksempel nevner han 

mailto:hanna.kvikstad@oa.no
mailto:hanna.kvikstad@oa.no
mailto:marius.staveli@oa.no
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en pressemelding ledelsen skulle sende ut da Innlandet Revisjons gjennomgang av 
Horisont ble lagt fram. 

Ifølge Holmlund sendte administrasjonen et utkast til styret med formuleringen 
«Horisont får kritikk» i tittelen, for å vise at de tok saken på alvor. Men styret skal ha 
ønsket seg en mer positiv vinkling, og resultatet ble formuleringen «Horisont får 
blandet tilbakemelding». Ledelsen fikk så kritikk fra politisk hold for å ha forsøkt å 
dysse ned kritikken. 

Styret i Horisont Miljøpark IKS har ikke noe ønske om å kommentere saken i avisa. 

Støtte til sjefen 
I innlegget gir Holmlund også sterk støtte til administrerende direktør Stein Giæver. 

«Hadde Stein Giæver vært en drittsekk, dårlig person og leder, gjort en dårlig jobb og 
oppført seg mindre bra mot ansatte, hadde jeg ikke løftet en finger for å ta ham i 
forsvar. Sannheten er en helt annen.», skriver Holmlund. 

Innlegget kan du lese her: 

Sannheten om Horisont 
– Hvorfor går du ut med denne kritikken? 

– Styret – og jeg antar også eiere – har lenge kjent til sannheten, men de har etter 
min oppfatning ikke løftet en finger for å fortelle den eller stå opp for selskapet, 
skriver Holmlund i en e-post til OA. 

Videre forklarer han at det ville ha fortsatt slik, og at et debattinnlegg i OA når både 
politikere, eiere og de fleste kunder i den regionen Horisont har ansvaret for. 

– Et slik innlegg er den eneste måten å få fortalt sannheten på – ufiltrert. Det en 
moralsk plikt å fortelle historien slik den er, fortsetter han. 

På spørsmål om hva det er i denne saken som opprører han svarer Holmlund at han 
personlig ikke kan utstå urettferdighet. 

– Horisonts ansatte og spesielt administrerende direktør har urettmessig blitt dratt i 
søla offentlig over lengre tid. Jeg er svært bekymret for både Stein og de ansatte, sier 
han og stiller spørsmålet «hvor lenge orker de dette?». 

https://www.oa.no/sannheten-om-horisont/o/5-35-1538607
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Redde ansatte 
Videre mener Holmlund at flere ansatte i Horisont etter hvert har blitt redd for å si 
hvor de jobber, og at de blir konfrontert med avissaker på fritiden. 

– Vi snakker her om en bedrift og ansatte som gjør en samfunnskritisk jobb. En jobb 
som de utfører svært tilfredsstillende. Målinger via en renovasjonsbenchmark viser 
at selskapet gjør mer eller mindre en like bra jobb som andre tilsvarende selskap i 
Norge. Det er sannheten, selv om mange ønsker å framstille den motsatt. Det har blitt 
greit i Gjøvik-regionen å trakassere Horisont-ansatte offentlig. Det er fælt å 
observere. Det må ta slutt, er den klare talen fra kommunikasjonssjefen. 

– Hva er det du ønsker å oppnå med innlegget? 

– Som sagt, å kommunisere sannheten offentlig og at eierne nå må ta tak og rydde 
opp i situasjonen. De må virkelig ta vare på de ansatte i sitt eget selskap. Jeg ønsker 
også å unngå kompetanseflukt fra Horisont. Det vil være tragisk. Dessuten ønsker jeg 
at folk flest skal bli klar over virkeligheten, svarer Holmlund. 

– Jeg ønsker ikke kommentere, men er glad for at noen tar mitt parti, sier 
administrerende direktør Stein Giæver etter å ha fått gjengitt meningsinnholdet i 
debattinnlegget. 

Heller ikke styret i Horisont ønsker å kommentere saken. 

– Styret ønsker ikke å kommentere interne anliggender, skriver styreleder Torunn 
Aass Taraldrud i Horisont i en sms til OA. 

 

Seks år med dokumentasjon 
Også lokalpolitiker Tor Gaute Lien (Frp) får kritikk i Holmlunds innlegg. I en artikkel 
hos Toten Idag 13. mai uttalte Lien at han ikke lenger hadde tillitt til at den sittende 
ledelsen i selskapet kunne føre renovasjonsselskapet framover. 

I debattinnlegget skriver Holmlund at dersom «redaksjonene og Frp-politiker Tor 
Gaute Lien hadde tatt seg bryet med å lese skikkelig selskapets høringssvar som var 
vedlagt pressemeldingen og revisjonsrapporten, hadde de nok fått med seg at 
selskapet tar rapporten på høyeste alvor.». 
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Han stiller også spørsmål ved hvordan det kan ha seg at Lien, en sentral politiker i 
Østre Toten, ikke har blitt informert om en rapport fra selskapets ledelse om sosial 
dumping. 

Lien på sin side sier at det at Holmlund nå er ute og forsvarer selskapet er hans rolle 
som kommunikasjonssjef. 

– Holmlund kan gjerne angripe meg, men jeg har over seks år med dokumentasjon 
og arbeid bak mine uttalelser. Jeg registrerer ikke noe ydmykhet overfor de berørte 
abonnentene eller noe som viser at selskapet gjør endringer i hans uttalelser, skriver 
Lien i en e-post til OA. 

Se hele Liens tilsvar nederst i saken. 

– Men jeg registrerer at han legger all skyld på styret, og frikjenner daglig leder for 
alt ansvaret hans. Det er daglig leder som har ansvaret for driften og alle punktene 
som er avdekket i de forskjellige revisjonene, fortsetter han. 

Videre viser han til at sosial dumping-saken ble tatt av Gjøvik kommune, og at 
Horisont ved daglig leder har ansvar for å informere eierne sine som slike saker. 

– Om de har gjort det eller ikke aner ikke jeg, men jeg vet at saken er ferdig 
behandlet og avklart med hjelp fra styret, sier Lien. 

Tilsvar fra Tor Gaute Lien 

– Etterlatt inntrykk er at selskapet kanskje ikke har drevet på beste måten ovenfor 
ansatte, og det forsterkes av samtaler med ansatte og tidligere ansatte også. 

– Jeg har lest Horisonts svarbrev på revisjonen, men ord og handling er ikke det 
samme. Det krevde fortsatt flere e-poster med purringer før Horisont gjorde noe 
med saken i Granlundsmarka. Det forsterker inntrykket man får fra Horisonts svar 
og pressemelding om at selskapet ikke implementerer endringene og holdninger fra 
tidligere uten press. Dette er heller ikke den eneste saken, og det har ikke skjedd noe 
i de sakene jeg ikke har presset. 

– Setningen om at Horisont «i det vesentlige» oppfyller forventningene til selskapet 
var ikke alene utslagsgivende for min reaksjon, og det er egentlig irrelevant om det 
kom fra selskapets daglige leder eller styret. Jeg har underlag som støtter mine 
påstander som jeg har arbeidet med i over 6 år, og jeg ser ikke spor av endring fra 
selskapets daglige leder. 
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– Min opplevelse av selskapet er at daglig leder kontrollerer det meste i selskapet 
ved hjelp av bøllete oppførsel og frykt. Det er basert på egne opplevelser, og samtaler 
med mange ansatte og abonnenter. 

– Når saken om Granlundsguta kom i OA fikk jeg i dagene etterpå samtaler fra flere 
innbyggere i Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik og Nordre Land som forteller om sine 
opplevelser med en sint og bestemt daglig leder som overkjørte dem som 
abonnenter og mennesker. I mine øyne er det en ting som er den største feilen i 
Horisont og det er daglig leder. 

– Etter vi fikk profesjonelle personer istedenfor politikere inn i styret har jeg 
registrert at selskapet har omorganisert for å avhjelpe situasjonen, men det ser ikke 
ut til å virke. Styret er enormt kompetente og flinke folk som jeg forventer retter opp 
i selskapet når de får gode nok styringssignaler fra eierkommunene. 
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ARTIKKEL OA.NO 
23.05.2022  

 
 
– Har full tillit til Horisont-styret 
 

 
STØTTE: Ola Tore Dokken (Sp) leder representantskapet i Horisont, og støtter ledelsen i 
selskapet fullt ut. Foto: Arkiv 

 23.05.22 21:38 

 Tor Arne Brekne 
 
Styret i renovasjonsselskapet får kritikk fra ansatte, men støtte fra 
representantskapet. 
 
Mandag kritiserte kommunikasjonssjef Tom Erik Holmlund i Horisont Miljøpark IKS 
sitt eget styre via leserbrev i OA. 
 
Han beskyldte dem blant annet for å har fratatt ledelsen i Horisont handlefrihet og 
blandet seg opp i administrative avgjørelser på bekostning av selskapets omdømme 
ved å endre ordlyd i en pressemelding. 
 
– Har tillit 
Ordfører Ola Tore Dokken (Sp) i Nordre Land er leder for representantskapet i 
Horisont Miljøpark IKS, som er det organet som velger styre til selskapet. 
Han har registrert kritikken mot styret fra selskapets kommunikasjonssjef Tom Erik 
Holmlund, som ble kommunisert gjennom et leserbrev til Oppland Arbeiderblad. 

mailto:tor.arne.brekne@oa.no
mailto:tor.arne.brekne@oa.no
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– Det Holmlund skriver og det han mener er kritikkverdig får stå for hans regning, sier 
Dokken. 
 
På spørsmål om han som leder og resten av representantskapet har tillit til styret i 
Horisont Miljøpark IKS bekrefter han dette. 
– Representantskapet har full tillit til styret og deres håndtering av krevende saker de 
siste årene. Styret har ansvar for å sørge for at administrasjonen utfører sitt oppdrag i 
henhold til lover og regler, sier han. 
 
Blir ryddet opp 
Dokken sier representantskapet har fått fortløpende informasjon fra styret om 
prosessen med å håndtere anklager om sosial dumping og revisjonsrapporten som 
viste at selskapet blant annet ikke fulgte forvaltningslovens bestemmelser. 
– Vi er fornøyde med at dette blir tatt tak i, og synes det er bra at forhold som er 
kritikkverdige blir oppdaget og ryddet opp i, sier han. 
 
– Holmlund skriver at styret endret ordlyden i pressemelding fra 
administrasjonen, er det vanlig praksis? 
– Jeg kjenner ikke til dette, men generelt vil jeg si at det er en fordel at styre og 
administrasjon er enige om hva som skal kommuniseres utad fra selskapet, svarer 
Dokken. 
 
Holmlund skriver i sitt leserbrev at han er bekymret for selskapets administrerende 
direktør Stein Giæver og de andre ansatte. 
– Orker de å stå i det mer? Det er slik at medarbeidere gråter på jobb i Horisont om 
dagen. Jeg har fått nok, skriver han. 
 
Har forståelse 
Dokken sier han har full forståelse for at ansatte i Horisont Miljøpark IKS kan bli 
preget når pressen omtaler kritikkverdige forhold i selskapet, men har tillit til at de 
blir ivaretatt. 
 
– Dette håndteres internt i selskapet, og vi har tillit til at styret sørger for at 
administrasjonen oppfyller sine forpliktelser her, sier han. 
Noe av kritikken har omhandlet mulig forskjellsbehandling hos Horisont av 
innbyggere som klager på renovasjonen, men nå er det planer om et kommunalt 
organ som kan ta seg av dette. 
 
– Når den nye renovasjonsforskriften for Gjøvik, Toten og Land blir vedtatt, opprettes 
det et sentralt klageorgan som skal ta imot klager fra innbyggere i alle fem 
kommunene, sier Dokken. 
Han understreker at det viktigste er at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, 
og at kritikkverdige forhold blir ryddet opp i. 
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Leserbrev 
 
 

Støtte til Horisont-ledelsen 
 24.05.22 09:37 

Av Jan Erik Sevaldjordet, hovedvernombud, Lars Engen, tillitsvalgt Horisont 
Miljøpark IKS 
LESERBREV 
Vi ønsker med dette å støtte Tom Erik Holmlunds innlegg i OA 23. mai, Sannheten 
om Horisont. Vi ønsker også å understreke vår støtte til Stein Giæver, som nok en 
gang sammen med ansatte I Horisont Miljøpark IKS står i en storm som ingen her 
har fortjent. Det er vår forventning at styret, representantskap og eier nå tar på 
alvor de arbeidsforhold disse sakene skaper for de ansatte i Horisont Miljøpark IKS. 
 

Ledere i Horisont støtter 
kommunikasjonssjefen 

 23.05.22 13:21 

Av Janne Jarstad, driftssjef miljøavdelingen, Ingar Sønsteby, renovasjonssjef, Kai 
Løvstad, økonomi- og HR-sjef, Frode Berget,  driftssjef, Sissel Lundeløkken Mohn, 
avdelingsleder renovasjon 
LESERBREV 
Vi som ledere og medlemmer av ledergruppa i Horisont ønsker herved å uttrykke 
tydelig og all mulig støtte til kommunikasjonssjefens poenger, argumentasjon og 
eksempler i hans kronikk publisert på oa.no 23. mai. 
Vi er oppriktig glade for, og det er på sin plass, at noen endelig forteller sannheten 
om situasjonen vi som ansatte i selskapet har stått i snart i to år. 
I tillegg til å støtte Holmlund i alle hans uttalelser i innlegget, ønsker vi å uttrykke 
følgende: 

1. Vi er redde for hvor lenge våre medarbeidere og kolleger orker å stå i det. 
Folk begynner å bli slitne. Horisont gjør en samfunnskritisk jobb og har 
ansatte med svært høy kompetanse som det i utgangspunktet kan bli 
utfordrende å erstatte. Det er nå en bekymring for at det skal oppstå en 
kompetanseflukt fra Horisont. 

2. Det har over tid vært unormalt mye støy og negativ omtale rundt selskapet. 
Det er en reell fare for at det kan bli store utfordringer på grunn av 
omdømmesvikt å rekruttere nye medarbeidere i et stadig mer krevende 
arbeidsmarked. 

Avslutningsvis vil vi uttrykke at vi er særdeles bekymret for selskapets utvikling 
dersom det snart ikke blir ro rundt Horisont. Vi ønsker å gjøre jobben vår og 
forbedre oss. Samtidig forventer vi at våre eiere tar ansvar. 

https://www.oa.no/sannheten-om-horisont/o/5-35-1538607
https://www.oa.no/sannheten-om-horisont/o/5-35-1538607
https://www.oa.no/sannheten-om-horisont/o/5-35-1538607
https://www.oa.no/sannheten-om-horisont/o/5-35-1538607
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Artikkel – oa.no 
25.05.2022 

 
 
Horisont-ansatte ønsker styret på dynga 
– gir full støtte til sjefen 

 
SAVNER STØTTE: Fra venstre Stian Rønning (driftsleder), Gerd Kristoffersen 
(lønnskonsulent), Kristina Bergersen (driftsoperatør) og Lars Øyvind Solhaug 
(driftsoperatør). De ansatte i Horisont Miljøpark IKS har ikke tillit til styret, men 
sier de har full tillit til direktør Stein Giæver. Foto: Ole-Tommy Pedersen 
Åpne deleknapper for artikkelen 

 25.05.22 20:52 

 Ole-Tommy Pedersen 
Ansatte kan ikke begripe hvorfor de ikke en eneste gang har opplevd at styret 
tar dem og ledelsen i forsvar. 
 
Det har stormet mye rundt Horisont Miljøpark IKS de siste årene. 
Nå går appellen til politikerne i de fem eierkommunene om å ta grep om 
isfronten som har fått utvikle seg mellom styret og alle andre deler av 
renovasjonsselskapet. 

mailto:ole-tommy.pedersen@oa.no
mailto:ole-tommy.pedersen@oa.no
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– Jeg tror styreleder har vært innom her og hilst på oss en gang, men de andre 
har vi aldri hørt eller sett noe til, sier lønnskonsulent Gerd Kristoffersen. 
OA møter henne sammen med tre kolleger i Horisont Miljøpark IKS etter at 
selskapet igjen har havnet på manges lepper. De mener seg trygge på at de har 
en bred majoritet i bedriften bak seg, når de nå går ut med sterk kritikk av sitt 
eget styre (les uttalelsen i bunnen av artikkelen). 

– Må ta støyten for styret 
De opplever at årevis med negativ omtale uten noen som taler deres sak, har 
slitt på staben. De forteller at arbeidsmiljøet er veldig godt, men at de er 
bekymret for hjerneflukt fordi folk ikke orker å stå i stormen lenger. De savner 
et styre som kan gå foran og ta støyten, heller enn at de ansatte må svare for 
avgjørelser de ikke har vært med på å ta. 
 
– Det skaper jo et omdømme som gjør at folk ikke vil søke seg hit Det kan for 
eksempel være tøft å gå på butikken med klær med Horisont-logo på. Da må 
man være forberedt på å negative kommentarer. Det kommer også en del 
beskyldninger fra kunder som er innom her, som går på ting vi ansatte ikke 
har noe med å gjøre, sier Kristina Bergersen, driftsoperatør på 
miljøavdelingen. 

Forsvarer sjefen 
Mye av skytset Horisont har fått er rettet mot direktør Stein Giæver, som er 
beskyldt for bøllete oppførsel og styring med fryktkultur. 
Både Gerd Kristoffersen, Kristina Bergersen, driftsleder miljø Stian Rønning og 
driftsoperatør Lars Øyvind Solhaug beskriver imidlertid en faglig dyktig leder 
som er tett på de ansatte i hverdagen. Stor takhøyde på diskusjoner, men aldri 
noen ufin stemning eller krangling, forklarer de. 
De opplever han som en god støtte, og er imponert over resultatene han kan 
skilte med etter ti års tid i sjefsstolen. 
 
Som eksempel på at de ansatte har kastet seg rundt og tatt nye oppgaver på 
kort varsel, nevner de overtakelsen av renovasjonstjenester i 2017. Det skulle 
skje i løpet av bare noen dager, også til de ansattes frustrasjon. 
 
– Det var bare noen røyser av noen biler som fulgte med da vi tok over det. Det 
ble det mye støy av blant folk, men det er klart det hadde blitt enda mer 
misnøye om alt hadde stoppet opp og søpla til folk faktisk ikke ble henta 
lenger, påpeker driftsoperatør Lars Øyvind Solhaug. 

Samstemte leserinnlegg 
De ansatte OA snakker med, støtter helhjertet budskapet i de fire 
leserinnleggene som den siste uka har kommet fra henholdsvis avtroppende 

https://www.oa.no/sannheten-om-horisont/o/5-35-1538607
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kommunikasjonssjef Tom Erik Holmlund, fem personer i ledergruppa, 
to eksternt innleide konsulenter og selskapets hovedverneombud og 
tillitsvalgte. 
 
De mener administrerende direktør Stein Giæver, ledelsen og de ansatte blir 
kastet under bussen. Helst skulle de sett en styreleder og et styre som tar 
bedriften i forsvar i den offentlige debatten. Eller i det minste sørge for støtte 
og åpenhet internt om veien videre for selskapet. 
 
I stedet opplever de taushet, lite info og mangel på innspill om veien videre fra 
selskapets styre, som velges av eierkommunene. 
– Sånn det er nå, er tilliten til styret lik null, mens vi har full tillit til Stein 
Giæver, sier Kristina Bergersen. 
 

Stor forundring 
Nylig uttalte representantskapets leder, Nordre Land-ordfører Ola Tore 
Dokken (Sp), at han har full tillit til dagens styre i Horisont. De ansatte er 
forundret over at Dokken kan trekke en slik konklusjon på tross av det som 
har kommet fram i media i det siste. 
 
I stedet appellerer de til representantskapet om å ta grep for å løse konflikten 
og få selskapets omdømme opp igjen. Og de er klare på at de står på hver dag 
for å løse oppgavene sine bedre. 
 
 
– Vi reviderer jo oss selv hvert år fra A til Å for å finne ut av hva vi kan bli 
bedre på. Så blir vi hele tida dyttet på nye oppgaver av kommunene, og prøver 
å få til dem best mulig. Men ting må gå seg til enkelte ganger. Det tar tid å 
innarbeide nye oppgaver, sier Gerd Kristoffersen. 
Hun har 23 år bak seg i bedriften. 
 
– Man kan jo si at det ikke er styrets oppgave å informere oss ansatte. Men 
samtidig griper de ofte inn i den daglige driften. Så enten må de la folk her 
gjøre jobben sin, eller velge å gå i dialog med de ansatte, legger Kristoffersen 
til. 
 
– Ingen bølle 
De ansatte reagerer også kraftig på uttalelser fra den hyppige Horisont-
kritikeren og Frp-politikeren Tor Gaute Lien i Østre Toten. «Daglig leder 
kontrollerer det meste i selskapet ved hjelp av bøllete oppførsel og frykt,» sa 
Lien etter at Giæver fikk støtte fra sine egne. 
 

https://www.oa.no/sannheten-om-horisont/o/5-35-1538607
https://www.oa.no/ledere-i-horisont-stotter-kommunikasjonssjefen/o/5-35-1540037
https://www.oa.no/horisont-en-historie-om-a-rette-baker-for-smed/o/5-35-1540864
https://www.oa.no/stotte-til-horisont-ledelsen/o/5-35-1540402
https://www.oa.no/stotte-til-horisont-ledelsen/o/5-35-1540402
https://www.oa.no/5-35-1540402
https://www.oa.no/5-35-1540402
https://www.oa.no/5-35-1540037
https://www.oa.no/5-35-1540037
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– Stein Giæver er en toppleder som innimellom må ta upopulære avgjørelser, 
og noen kan være uenig i avgjørelsene. Det kan skape kontroverser. Det er en 
leders verv og hverdag. Men det er langt fra det og påstandene om at han skal 
lede selskapet ved hjelp av frykt og bøllete oppførsel, skriver de ansatte i en 
presseuttalelse. 
 
– Vi føler vel at Lien er ute etter oss og har en agenda her, sier driftsleder miljø 
Stian Rønning. 
 
– Det er mange som uttaler seg om selskapet som egentlig ikke har peiling på 
hva vi driver med. Hadde de satt seg inn i saken, hadde nok saken vært en helt 
annen, sier Kristina Bergersen. 
 
Styret har fått fremlagt kritikken som ansatte retter mot styret, men ønsker 
ikke å kommentere utsagnene i media. 

Avviser 
Tor Gaute Lien ha onsdag kveld lagt ut en kommentar på Oppland 
Arbeiderblads facebookside. Her avviser at han er kommet med usannheter. 
Han begrunner også og utdyper nærmere sin kritikk mot Gievær og Horisont. 
Om at han har en agenda, sier han: 
 
- Jeg har en agenda, det er riktig. Det er at Horisont som selskap skal drifte 
tjenester for eierkommunene på en god måte, og behandle kundene sine med 
respekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA PRESISERER: Etter første versjon av saken har OA lagt inn noen avsnitt fra Tor 
Gaute Lien kommentar på OAs Facebook-vegg. Det skjedde 25.05.22 cirka 23.20. Lien 
fikk ikke samtidig imøtegåelse. De ansatte brukte sin rett til å gi tilsvar på Liens kritikk 
av deres sjef. OA ser saken som del av en pågående meningsbrytning. De ansattes 
uttalelser er ikke av en slik karakter at de utløser samtidig imøtegåelse. Dette har vi på 
Liens oppfordring redegjort for også på Facebook. Lien har svart med å anmelde OA til 
PFU for brudd på Vær Varsomplakatens pkt 4.14 om samtidig imøtegåelse. 
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\cc	hkk_	hiq_̀	h	\i	wh	bwwhc_Y	Zn[cdb̀f_̀_	Zn	f_d	cd_Yk_cd_y	cb	f_	b̀cbdd_	h	{u	\̀cfbiszh_̀	l_̀_Y	bd	f_	b̀cbdd_c	cwbY	Zn	eb̀c	b̀k̂bi_Y	_Y	cn	b̂[w\Ŷhi	bd	eb̀	xjYf_	eb	mndd	cwbY_	Zn	f_d	h	cbll_	bYdhkk_̂s	�n	dYj_Y	eb̀	l_f	n	dY_kk_	{u	a\Y	�Y_cc_̀c	abîhi_	jdwb̂i	a\Yfh	eb̀	hkk_	]kk	k\ll_̀d_Y_	jddb[_̂̂c_̀_	cbldhfhisuwhc_̀	l_̀_Y	bd	f_	b̀cbdd_c	cwbY	wbY	_̀	f_̂	bw	_̀	w_fwbY_̀[f_	cbky	bd	f_Y_c	cwbY	Zn	zh_̀c	b̀iY_Z	hkk_	jd̂rcd_	kYbw	Zn	cdb[fhi	cbldhfhi	hlrd_in_̂c_s�	cn	ab̂̂	lndd_	�h_w�Y	eb	ebdd	Y_dd	Zn	f_d	cbll_	_dd_Y	zh_̀c	a\Ydcbdd_	b̀iY_Z	Zn	{uc	Xb|_[x\\k[w_iis
zh_̀c	ab|_x\\k[h̀`̂_ii	kb̀	fj	̂_c_	̀_f_Ycd	h	f_̀ _̀	bYdhkk_[_̂̀s�	}����	����~��zh_̀	l_̀_Y	f_d	ebY	w�Yd	kq_̀d	lbd_Yh_	h	lb̀i_	nY	bd	g\Yhc\̀d[cq_a_̀	ebY	\ZZdYnfd	xr̂_̂d_st	�_̀	f_d	_Y	h̀i_̀	c\l	ebY	djYd	n	ch	f_d	erpd	h	\�_̀d̂hie_[d_̀	arY	̀ns	�_i	ebY	c_̂w	\ZẐ_wf	_d	ĉhkd	lrd_	l_f	�d_h̀	�h�w_Y	\icn	f_Y	f_d	x̂_	dYj_d	l_f	crkc[ln̂	a\Yfh	q_i	cdĥd_	cZrYcln̂	\l	ew\Ya\Y	Ẑbcd	\i	lbdbwab̂̂	x̂_	kqrYd	h	cbll_	bŵjkk_	Zn	Y_̀\[wbcq\̀cxĥ_̀y	ckYhw_Y	zh_̀	Zn	{u�	ab|_x\\k[w_iis�_cwbY_̂c_̀	_Y	_̀	f_̂	bw	eb̀c	�x_whcY_kk_�s

��~�������zh_̀	l_̀_Y	\icn	bd	eb̀	kb̀	f\[kjl_̀d_Y_	bd	�h�w_Y	\i	g\Yh[c\̀d	ebY	\ZZdYnfd	�jY_f_̂hi�s	t	X\YckYhad_̀	\l	Y_̀\wbcq\̀	ckb̂	dĥ	Y_whf_Yh̀iy	\i	f_Y	ebY	g\Yhc\̀d	c_̀fd	a\Yckq_̂̂hi_	jd[ibw_Y	dĥ	erYh̀i	h	f_	ĵhk_	_h_Y[k\llj̀ _̀_s	v_d	_Y	jY_f_̂hi	cZĥ̂	\w_Ya\Y	h̀ x̀pii_Ỳ_s	gb̀	kb̂̂_Y	f_d	f_ccjd_̀	�bY[Y\ib̀d	\i	jY_f_̂hi	cZĥ̂�	bd	g\[Yhc\̀d	̀_kd_Y	n	whc_	Y_d̀h̀iĉh̀[q_Y	c\l	_Y	̀_ẁd	h	w_fd_kd_̀_	dĥ	Z\̂hdhk_Ỳ_	c\l	ckb̂	w_fdb	a\Y[ckYhad_̀s	�����~	��������~�~�d_h̀	�h�w_Y	\i	f_	b̀cbdd_	ebY	mndd	lĵhie_d	dĥ	n	x_cwbY_	h̀ [̀
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È	É	ÊËÔÑÒÌÏ	ÍÎÏÐÎÑ	ÒÓ	ÌÍ	ÒÌÖÛÎÏ×	×ÚÍÓÌ×æÔÏ	ÞØËÚÑÐÎÑ	åËÔÑÖÒÌÏ	×ÎÜ×ÐÌÞÎÍ	ÐÜÌÑÎÑ	Ø	ÑÎÐÑÓÍÖÍÎÑÎ	ÔÛ	åÔÜÒÎ	ÞØ	ÙÌÛÙÔÜÐá	É	âÎ	ÌÏ×ÌÍÍÎ	×ÌËÏÎÑ	ÔÛ×Ø	ÍÚÜ×ÍÎÖÒÎËÝÑÎÜ×Î	ÔÛ	ÒÚÌÜÔÛ	ÚÏÍÎÑÏÍ	ÔÕ	×ÎÜ×ÐÌÞÎÍ×	ÓÍÙÔÑÒÑÚÏÛÎÑ	ÔÛ	ËÎÚÖÎÏ	ËÚÒÎÑÎä	ÊËÌ	ÎÑ	×ÍßÑÎÍ×	ÌÑÖçÎÚÒ×ÞÑÌÐ×Ú×	ÑÓÏÒÍ	ÒÎÍÍÎà	ÔÛ	åËÔÑÒÌÏ	ÍÎÏÐÎÑ	ÒÓ	ÙÔÑåÔÜÒÎÍ	ÍÚÜ	ÒÎ	ÌÏ×ÌÍÍÎ	ÐÌÏ	çÎÒÑÎ×á	È	É	ÊÌÑ	×ÍßÑÎÍ	Ú	ÊÔÑÚ×ÔÏÍ	Ú	ÒÌÛ	ÙÓÜÜ	ÍÚÜÜÚÍ	ÍÚÜ	éÍÎÚÏ	êÚÝËÎÑ	×ÔÕ	ÌÒÕÚÏÚ×ÍÑÎÑÎÏÒÎ	ÒÚÑÎÐÍèÑáëÌÑÌÜÒÑÓÒ	×ËÌÑÎÑ	ÙèÜÛÎÏÒÎìt	�dpY_d	ebY	mndd	aYbl b̂id	kYh[dhkk_̀	c\l	b̀cbdd_	Y_dd_Y	l\d	cdpY_dy	l_̀	r̀ck_Y	hkk_	n	k\l[l_̀d_Y_	jdcbì_̀_	h	l_fhbs{u	ebY	aĵid	\ZZ	l_f	cZrYc[ln̂	\l	̀nY	\i	ew\Yfb̀	cdpY_d	k\ll_Y	dĥ	n	x_eb̀f̂_	cbk_̀	whf_Y_y	cbld	ewĥk_	dpZ_	ZY\[c_cc_Y	f_	d_̀k_Y	_Y	̀rfw_̀fhi_y	jbwe_̀ihi	bw	f_db̂q_̀_	h	k\̀[ohkd_̀s	v_dd_	cZrYcln̂_d	_Y	a\Y_̂rZhi	jx_cwbYds�~��¥~�~í	�	}~������	g\Yhc\̀d	_h_c	bw	k\llj̀ _̀_	�qrwhky	îcdY_	�\d_̀y	ï_cdY_	�\d_̀y	�r̀fY_	zb̀f	\i	�\YfY_	zb̀fs	�\YfY_	zb̀f[\YfarY_Y	{̂b	�\Y_	v\kk_̀	ð�Zñ	_Y	̂_f_Y	a\Y	c_̂ckbZ_dc	Y_ZY_c_̀db̀d[ckbZy	c\l	w_̂i_Y	_d	cdpY_	l_f	Y_ZY_c_̀db̀d_Y	aYb	_h_Yk\llj[_̀̀_s	v\kk_̀	jddb̂d_	̀p̂hi	bd	eb̀	ebY	aĵ 	̂dĥ̂hd	dĥ	bd	cdpY_d	k̂bY_Y	n	̂rc_	f_̀	abcd̂ncd_	chdjbcq\̀ _̀s	v_d	iq_̀dbY	eb̀	\icn	_dd_Y	n	eb	̂_cd	f_	chcd_	fbi_̀_c	jddb̂_̂c_Y	aYb	b̀cbdd_	h	c_̂ckbZ_dy	cbld	iq_̀dbdd	kYhdhkk	aYb	XYZ[̂\kb̂Z\̂hdhk_Y	�\Y	�bjd_	zh_̀	h	îcdY_	�\d_̀st	�_i	r̀ck_Y	hkk_	n	ch	̀\_	l_Y	\l	cbk_̀s	ïh	ebY	dĥ̂hd	dĥ	bd	cdp[Y_d	Ypff_Y	\ZZ	h	xnf_	f_̀ _̀	cb[k_̀	\i	h	g\Yhc\̀d	i_̀_Y_̂ds	�_i	Y_ihcdY_Y_Y	bd	o_Y_	ebY	indd	jd	h	l_fhb	\i	cbid	bd	f_	r̀ck_Y	Y\	Yj̀fd	c_̂ckbZ_d	̀ns	v_d	_Y	whk[dhiy	\i	fb	_Y	f_d	kb̀ckq_	hkk_	h	l_fhb	lb̀	xrY	db	fhckjcq\̀_[_̀y	l_̀	e_̂̂_Y	h̀d_Ỳdy	ch_Y	v\k[

k_̀	dĥ	{u	d\Ycfbisgb̀	x_d_ì_Y	chdjbcq\̀ _̀	h	c_̂ckbZ_d	c\l	kY_w_̀f_sÉ	òÌËåÎÏÛÚÛ	ÌË	åËÎÕ	×ÔÕ	åÌÑ	ÕÎ×Í	ÑÎÍÍ	Ú	×ÌÐ	Ú	ÒÎ	ÓÜÚÐÎ	ÐÔÏóÚÐÍÎÏÎà	ÎÑ	ÒÎÍ	åÔÜÒçÌÑÍ	ÞØ	×ÚÐÍ	ÕÎÒ	ÎÏ	×Ø	ÙÌ×ÍÜØ×Í	ÐÔÏóÚÐÍ	ÕÎÜÜÔÕ	ÎÍ	×ÍßÑÎ	Ú	ÎÍ	ÐÔÕÕÓÖÏÌÜÍ	×ÎÜ×ÐÌÞ	ÔÛ	ÜÎÒÎÜ×ÎÏ	ÔÛ	ÒÎ	ÌÏ×ÌÍÍÎát	v_d	_Y	bxc\̂jdd	hkk_	_̀	chdj[bcq\̀	c\l	kb̀	w_fwbY_s	�_i	a\Y[w_̀d_Y	bd	cdpY_d	inY	h̀ 	̀\i	iqrY	_̀	q\xx	a\Y	n	Ypff_	\ZZ	h	f_d	c\l	̀n	ZninYs�_cd_	aY_fbi	lrd_c	Y_ZY_c_̀[db̀dckbZ_d	dĥ	\Yfh̀�Yd	nYclrd_	h	g\Yhc\̀d	�ĥqrZbYk	�Ä�s	g_Y	ckb̂	f_d	x̂b̀d	b̀ _̀d	iqrY_c	wb̂i	dĥ	cdpY_ds	v\kk_̀	ch_Y	f_dd_	lr[d_d	hkk_	ebY	̀\_̀	_kcdYb\Yfh̀�[Y_	cbk_Y	c\l	inY	Zn	k\̀ohkd_̀	h	c_̂ckbZ_dst	ôÔÕÕÎÑ	ÒÎÑÎ	×ÔÕ	ÎÚÎÑÎ	ÍÚÜ	Ø	ÐÔÕÕÎ	ÕÎÒ	ÏÔÎÏ	ÙÔÑ×ÜÌÛ	ÍÚÜ	×ÍßÑÎÍ	ÔÕ	åËÔÑÒÌÏ	ÐÔÏóÚÐÍÎÏ	ÐÌÏ	åØÏÒÍÎÑÎ×	ËÚÒÎÑÎát	�_hy	f_d	_Y	cdpY_dc	wjYf_Yh̀i	c\l	ln	̂hii_	dĥ	iYj̀ s̀	v_	mnY	_w_̀dj_̂d	k\ll_	l_f	a\Yĉbi	dĥ	Y_ZY_c_̀db̀dckbZ_d	ewhc	f_d	ckĵ _̂	w�Y_	x_e\w	a\Y	f_ds	õ����	��¤����n	cZrYcln̂	\l	ewb	eb̀	d_̀k_Y	\l	bd	f_	b̀cbdd_	cbẁ_Y	_d	l_Y	cp̀ ĥi	cdpY_	\i	n	eb	_̀	fhb̂\i	l_f	f_ly	cwbY_Y	v\kk_̀	bd	_d	cdpY_	hkk_	ebY	̀\_̀	\ZZibw_	l_f	n	hwbY_db	_̀k_̂db̀cbdd_s	v_d	_Y	̂_f_̂c_̀c	q\xxsÉ	âÎÍ	åÌÛÜÎÑ	ÛæÎÏÍÌÍÍÎ	ÛÌÏÛÎÑ	Ú	ÔãÎÏÍÜÚÛåÎÍÎÏ	ÕÎÒ	ÐÑÚÍÚÐÐ	ÕÔÍ	×ÎÜ×ÐÌÞÎÍ	ÔÛ	ÜÎÒÎÜ×ÎÏà	ÔÛ	×ÍßÑÎÜÎÒÎÑ	ÐÔÕÕÎÏÍÎÑÎÑ	×æÎÜÖÒÎÏ	ÏÔÎ	×ÔÕ	åÎÜ×Í	Ú	ÒÎçÌÍÍÎÏÎ	×ÔÕ	ÑÎÚ×Î×ä	öÜÚÑ	ÒÎÍ	ÚÐÐÎ	ÒÌ	ÎÏ	ÒØÑÜÚÛ	çÌÜÌÏ×Î	Ú	ÒÎÏ	ÔãÎÏÍÜÚÛÎ	ÒÎçÌÍÍÎÏ	ÔÕ	×ÎÜ×ÐÌÞÎÍ	ÏØÑ	ÚÏÖÛÎÏ	ÐÌÏ	ÍÌÜÎ	×ÎÜ×ÐÌÞÎÍ×	×ÌÐát	�_i	ebY	Y_ihcdY_Yd	bd	c_̂ckb[Z_d	ebY	mndd	x_Y_ddhi_d	kYhdhkk	Zn	_̀	f_̂	Zj̀kd_Y	dhf̂hi_Y_y	\i	f_d[d_	ebY	cdpY_d	indd	h̀ 	̀h	\i	crYi_d	a\Y	n	x_fY_s	vb	Y_ì_Y	q_i	l_f	bd	f_	\icn	f_̀ _̀	ib̀i_̀	dbY	f_	iY_Z_̀_	c\l	dY_̀ic	a\Y	n	mn	dĥ	_̀	x_fYh̀iy	ch_Y	{̂b	�\Y_	v\k[k_̀s
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SAK NR. 34/2022 
 

Vestre Toten kommune  
      

 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS STILLING VED VARSEL 
(TOLKNINGSUTTALELSE ARBEIDSMILJØLOVEN) 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 08.06.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:   
1. § 23-1: Kontrollutvalgets stilling ved varsel (fra regjeringen.no) 
2. Frykter svekket varslervern (artikkel Kommunal Rapport 19.04.2022) 
 
 

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Tolkningsuttalelsen tas til orientering.  

 
2. Kontrollutvalget merker seg at varsel fra ansatte i kommunen til kontrollutvalget er å 

anse som et internt varsel etter arbeidsmiljølovens regler.   
 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunal- og distriksdepartementet har foretatt en tolkning av kontrollutvalgets stilling i tilfeller 
der en ansatt i kommunen varsler om kritikkverdige forhold til kontrollutvalget.  
 
Tolkningsuttalelsen følger vedlagt (vedlegg 1).  
 
Oppsummert har departementet vurdert det slik at kontrollutvalget ikke kan ses på som et eksternt 
varslingsorgan etter arbeidsmiljølovens regler.  
 
Som det fremgår av artikkel i Kommunal Rapport (se vedlegg 2) vil en slik lovtolkning ikke sikre at 
taushetsbelagt informasjon ikke blir gitt til kommunestyret eller kommunedirektøren. Dersom 
varselet hadde blitt ansett som et eksternt varsel i henhold til arbeidsmiljøloven, har varsleren et 
tydeligere vern, går det frem av artikkelen. 
 
Tolkningsuttalelsen har betydning for kontrollutvalgets mulighet for å sikre anonymitet for ansatte 
som henvender seg til kontrollutvalget med varsler.  
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ARTIKKEL – KOMMUNAL RAPPORT 

Kontrollutvalgssekretariatene bør ha anledning til å unnta opplysninger i varslingssaker fra 
innsyn etter de samme strenge reglene som i arbeidsmiljøloven, mener generalsekretær 
Anne-Karin Femanger Pettersen i Forum for kontroll og tilsyn. 
Foto: Terje Lien

PUBLISERT 19.04.2022 13:51 

Frykter svekket varslervern 
At kommuneledelsen kan få innsyn i taushetsbelagt informasjon i varslinger sendt 
kontrollutvalget, kan svekke varslerens vern, frykter generalsekretæren i Forum for kontroll 
og tilsyn. 

Et varsel fra en kommuneansatt til et kontrollutvalg kan ikke anses som et eksternt varsel 
etter arbeidsmiljøloven, heter det i en lovtolkning fra Kommunaldepartementet. 

– Med denne lovtolkningen kan vi ikke sikre at taushetsbelagt informasjon ikke blir gitt til
kommunestyret eller kommunedirektøren. Vi må nå sørge for at de som varsler til
kontrollutvalget, blir klar over hva det kan innebære, sier Anne-Karin Femanger Pettersen,
generalsekretær i Forum for kontroll og tilsyn (FKT).

Tolkningsuttalelsen fra departementet er svar på et spørsmål fra Norges 
Kommunerevisorforbund og FKT fra august i fjor. De ba departementet om en avklaring av 
om et varsel til kontrollutvalget kan anses som et eksternt varsel «til annen offentlig 
myndighet» etter arbeidsmiljøloven. 

Bakgrunnen er hensynet til taushetsplikten, og utfordringer med å unngå at varslerens 
identitet og taushetsbelagt informasjon blir kjent. Hvis et varsel til kontrollutvalget kan 
anses som et eksternt varsel i henhold til arbeidsmiljøloven, har varsleren et tydeligere 
vern, påpeker organisasjonene. 

VEDLEGG 2

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-23-1-kontrollutvalgets-stilling-ved-varsel/id2907780/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-23-1-kontrollutvalgets-stilling-ved-varsel/id2907780/
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– Selv om kontrollutvalgene ikke skal behandle konkrete varsler fra ansatte, mottar de like 
fullt varslingssaker. Da har kontrollutvalgssekretariatene ansvaret for journalføring og 
arkivering og må ta stilling til krav om innsyn, sier Pettersen. 

Hun mener sekretariatene bør ha anledning til å unnta opplysninger i varslingssaker fra 
innsyn etter de samme strenge reglene som i arbeidsmiljøloven. 

Den direkte foranledningen for spørsmålet til departementet var at en kommune via 
advokat ba et kontrollutvalgssekretariat om innsyn i informasjon i en varslingssak. Denne 
saken hadde ført til at det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget avviste kravet med henvisning til personvernreglene og arbeidsmiljøloven. 

Advokaten på sin side mente at det var en misforståelse at kontrollutvalget er omfattet av 
arbeidsmiljøloven, og viste videre til unntak for taushetsplikt fastsatt i forvaltningslovens § 
13b nr. 2. 

– Uavhengig, men ikke eksternt 
Kommunaldepartementet skriver i sin lovtolkning at kommuneloven stiller krav til 
kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatets uavhengighet. 

«Isolert sett kunne dette tale i retning av at varsel til kontrollutvalget anses som eksternt 
varsel etter arbeidsmiljøloven», heter det, men: 

«Det er imidlertid kommunestyret som har det overordnede kontrollansvaret og som legger 
rammene for kontrollutvalgets virksomhet. (...) Kontrollutvalget er altså en organisatorisk 
del av kommunen og blir styrt av kommunens øverste organ.» 

Departementets konklusjon er derfor at et varsel til kontrollutvalget ikke kan anses som 
eksternt varsel til en annen offentlig myndighet etter arbeidsmiljøloven. 

De viser til at også Sivilombudet har lagt denne tolkningen til grunn i en sak som er 
behandlet der. 

Vil følge opp 
FKT vil følge opp spørsmålet videre med departementet, sier Pettersen. 

– Vi vil be om en nærmere avklaring knyttet til hvordan arkivloven med forskrift skal forstås 
i denne sammenhengen. Jeg kan ikke forstå at sekretariatene med sitt selvstendige 
arkivansvar under noen omstendigheter kan være underlagt kommunestyret og 
kommunedirektøren når det gjelder utveksling av dokumenter, behandling av 
innsynsbegjæringer eller instruks om hvordan dette skal behandles, sier hun. 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A713a
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A713a
https://www.sivilombudet.no/uttalelser/innsyn-i-varslingssak/
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SAK NR. 35/2022 
 

Vestre Toten kommune     
 
 
 
 

 
EGENEVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS 
VIRKSOMHET 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 08.06.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

   
Saksdokumenter: 

1. Kontrollutvalgsboka, tredje utgave 
 

 
Ikke vedlagt 
 

 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
 
 
Begrunnelse/oppsummering: 
 
Saken er en oppføling av vedtak i kontrollutvalgets møte den 26.04.2022 i sak 26 (sak: 
Egenevaluering, kundeevaluering og sluttregnskap i f.m. kjøp av tjenester fra EY):  
 

1. Kontrollutvalget tar sluttregnskap for kjøp av tjenester fra EY til orientering.  
2. Utvalgsleder og sekretær gis i oppdrag å fylle ut skjema for Kundetilfredsundersøkelse fra 

EY med bakgrunn i drøftingen i møtet.  
3. Egenevaluering av kontrollutvalgets virksomhet følges opp som egen sak på neste møte. 

 
 
Med bakgrunn i vedtakets pkt. 3 legges saken frem til drøfting.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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Egenevaluering – vedtak i kontrollutvalgets møte 16.06.2021: 
 
Sist kontrollutvalget gjennomførte en egenevaluering av sin virksomhet var i møtet den 16.06.2021. 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 31/2022): 
 

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. 
• 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.  

 
 
Anbefaling om egenevaluering (Kontrollutvalgshåndboka): 
 
Departementets veileder «Kontrollutvalgshåndboka» anbefaler å gjennomføre egenevalueringer med 
jevne mellomrom.  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. 

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? 
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• 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. 
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SAK NR. 36/2022 
 

Vestre Toten kommune  
 
 
 
 
 

 
STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 FRA INNLANDET 
REVISJON IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 08.06.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Statusrapport 1. tertial 2022 fra Innlandet Revisjon IKS 
 

Ja 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Statusrapport for 1. tertial 2022 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. 
 

2. Bestillingen av en prosjektplan for kontroll av «at vedtatte/gjennomførte endringer innen 
hjemmetjenesten blir iverksatt og at målsettingene med endringene blir nådd» utsettes til 
høsten 2022. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS der det er avtalt 
tertialvis rapportering til kontrollutvalget m.h.t. økonomi:  
 

4.5 Økonomirapportering 
 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i tillegg til en 
årsrapport (31/12).  
 
Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget senest 
en måned etter utløp av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal begrunne eventuelle 
vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.   
 
Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere 
kontrollutvalget om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.  
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Hensikten med rapporteringen er bl.a. å lette kontrollutvalgets arbeid med oppfølging av den 
vesentligste posten i kontrollutvalgets budsjett og bevisstgjøre kontrollutvalget på evt. ledige midler til 
gjennomføring/bestilling av forvaltningsrevisjon.  
 
Vedlagt følger rapportering fra Innlandet Revisjon IKS for siste tertial til orientering.  
 
Rapporten kan oppsummeres slik: 
 

• Regnskapsrevisjon:  
Prognose 31/12 = budsjett (770 timer). 
 

• Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv):  
Kontrollutvalget har budsjettert med 239 timer til forvaltningsrevisjon i 2022.  
Det er pr. 1. tertial 2022 ikke benyttet noe av disse timene.  
 

 
Vedr. bestilt prosjektplan – oppfølging av hjemmetjenesten: 
 
Kontrollutvalget har bestilt en prosjektplan om gjennomføring av tiltak om måloppnåelse i 
hjemmetjenesten til det siste møtet før sommerferien, jf. vedtak i KU-sak 35/2021. Med bakgrunn i at 
det er igangsatt et betydelig endringsarbeid innenfor tjenesten den senere tiden synes det ikke 
formålstjenlig å igangsette noen forvaltningsrevisjon på dette området nå. Utvalgssekretær har derfor 
bedt revisjonen om å avvente med prosjektplanen til etter sommeren.  
 
Bestillingen av prosjektplanen ble formulert slik i kontrollutvalgets sak 35/2021: 
 

Oppfølging av pkt. 2 i kommunestyrets vedtak/bestilling: 
 

• Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS lage en prosjektplan for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt der formålet er å kontrollere at vedtatte/gjennomførte 
endringer innen hjemmetjenesten blir iverksatt og at målsettingene med endringene 
blir nådd. Kontrollen planlegges gjennomført i løpet av andre halvår 2022. 
Prosjektplan bes fremlagt for kontrollutvalget vår/sommer 2022. 



Innlandet Revisjon IKS

Hovedkontor:
Kirkegata 72
2609 Lillehammer
Tlf. 61 22 25 68

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik

Kontor Otta:
Ola Dahlsgate 3 A
2670 Otta

Firma:
E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Kirkegata 72
2609 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto.      1604 11 46927

Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61289080
E-post: postmottak@irev.no

Studievegen 7
2815 Gjøvik

Ola Dalgsgate 3
2670 Otta

www.irev.no
Postboks 988
2626 Lillehammer
Reg. nr.   987769386MVA
Bank kto.      16041146927

Lillehammer, 06.05.2022
J.nr./Referanse: 2022-537 BH

Til Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
v/sekretariatet

Statusrapport 1. tertial 2022

Det vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på
samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08. og 31.12. Rapporten skal begrunne eventuelle
vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 30.04.2022.

OPPDRAGS FORBRUK Differanse
AVTALE Timer

Totenbadet KF 60 46 1060 14

REGNSKAPSREVISJON
Revisjon av årsregnskapet 590 1060 354 1060 236
Attestasjoner og revisjonsuttalelser 160 1060 104 1060 56
Veiledning og bistand 20 1060 11 1060 9
SUM REGNSKAPSREVISJON 770 1060 469 1060 301

BESTILTE TJENESTER
Bestilte mindre undersøkelser 0 1160 0 0
Forvaltningsrevisjon 239 1160 0 239
Eierskapskontroll 0 1160 0 0
SUM BESTILTE TJENESTER 239 1160 0 239

Møter i KU og KST 20 1160 4 1160 16

SUM TIMER 1029 473 556

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon
Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose ifølge oppdragsavtalen og
medgåtte ressurser.

Det er ingen nummererte brev til oppfølging.

VEDLEGG

mailto:postmottak@irev.no
mailto:postmottak@irev.no


Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Kontrollutvalget har bestilt en prosjektplan om gjennomføring av tiltak og måloppnåelse i
hjemmetjenesten til det siste møtet før sommeren.

Med hilsen

Bjørg Hagen
Daglig leder

BjørgHagen
Bjørg Hagen - 2
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SAK NR. 37/2022 
 

Vestre Toten kommune      
   
 
 
 
EFFEKTIVITETSANALYSE – VESTRE TOTEN 
KOMMUNE (RAPPORT FRA TEKNISK 
BEREGNINGSUTVALG) 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 08.06.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  

1. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og 
fylkeskommunal økonomi - november 2021 

2. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2018-2019 

 

 
Ikke vedlagt 
 
Ikke vedlagt 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Kontrollutvalget har merket seg at analysen viser at Vestre Toten kommune samlet har en 

effektivitetsscore for 2020 på 0,83 (2019: 0,81). Dette indikerer at kommunen har et 
effektiviseringspotensial på 17 %, dvs. at ressursbruken kan reduseres med 17 % uten at 
produksjonen reduseres dersom kommunen blir like kostnadseffektiv som de mest effektive 
kommunene innen de aktuelle tjenestene. Fordelt på sektorene viser rapporten følgende: 

Sektor Score  
(2020-tall) 

Effektivitets-
potensial 

Samlet (hele kommunen) 0,83 17 % 
Barnehage 0,85 15 % 
Grunnskole 0,81 19 % 
Pleie og omsorg 0,83 17 % 

 
2. Kontrollutvalgets vurdering er at den fremlagte effektivitetsanalysen kan brukes som 

supplement til andre analyser, men at den isolert sett har noe begrenset verdi. Det bes om at 
effektivitetsanalysen tas med i forbindelse med kontrollutvalgets gjennomgang av 
Kommunebarometeret 2022 (sak høsten 2022). Analysene bør ses i sammenheng. 
 

3. Det tas til orientering av kontrollutvalget i Østre Toten kommune har igangsatt en 
sammenligningsundersøkelse med Vestre Toten kommune. Formålet er å forklare forskjellen 
på resultatene i effektivitetsanalysen mellom de to kommunene. Bakgrunnen er at Østre 
Toten kommune kommer vesentlig svakere ut enn Vestre Toten kommune i undersøkelsen. 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultatet av sammenligningsundersøkelsen. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-fra-det-tekniske-beregningsutvalg-for-kommunal-og-fylkeskommunal-okonomi-november-2021/id2889822/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-fra-det-tekniske-beregningsutvalg-for-kommunal-og-fylkeskommunal-okonomi-november-2021/id2889822/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-fra-det-tekniske-beregningsutvalg-for-kommunal-og-fylkeskommunal-okonomi-november-2021/id2889822/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/effektivitet-i-kommunale-tjenester-analyser-for-2018-2019/id2869049/
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de 
kommunale tjenestene. Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til beste 
etablerte praksis. 
 
Formålet med analysen er å få mer kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklingen i de 
kommunale tjenestene, samt å utvikle et beregningsopplegg for den enkelte kommune og 
kommunene som helhet. Beregningsopplegget kan benyttes til å illustrere effektivitet og 
effektivitetsutvikling i enkeltsektorer og for kommunene som helhet. 
 
Analysen rulleres årlig. Ny rapport legges frem i november hvert år med tall for foregående år. 
 
Effektivitetsanalysen er ingen fasit for effektiviteten innenfor de ulike tjenesteområdene, men kan 
være en inngangsport til nærmere analyse. Det kan derfor være nyttig å gå nærmere inn på 
innsatsfaktorer og produkter for å få et best mulig bilde av hva som driver resultatene av analysen 
for egen kommune. 
 
Spesielle forhold knyttet til koronaepidemien i 2020 kan påvirke forskjellen i målt effektivitet 
mellom kommuner og utviklingen i effektivitet over tid. 
 
Resultater: 
Kommunene kan maksimalt få en effektivitetsscore på 100. Dersom en kommune får verdien 70 
innenfor et tjenesteområde, tilsier dette at kommunen er 30 prosentpoeng mindre effektiv enn det 
som er mulig innenfor analyseopplegget. 
 
På de neste sidene fremkommer resultatene for kommunen for følgende områder: 
 

a) Samlet/hele kommunen 
b) Sektor Barnehage 
c) Sektor Grunnskole 
d) Sektor Pleie og omsorg 

 
 
Vedtak i Østre Toten kommune om sammenligningsundersøkelse: 
Kontrollutvalget i Østre Toten kommune behandlet effektivitetsundersøkelsen i sitt møte den 
25.03.2022 der det ble fattet slikt vedtak: 
 

Vedr. Pleie og omsorg: 
• Kontrollutvalget vil påpeke at scoren for denne sektoren er lav (0,68), og at det foreligger 

et stort teoretisk beregnet effektiviseringspotensial (32%) sammenlignet med de mest 
kostnadseffektive kommunene. Det er viktig å påpeke at, til tross for lav score, det har 
vært en betydelig forbedring fra fjoråret da scoren var helt nede på 0,61 (dvs. hele 39% 
effektiviseringspotensial). 
 

• For å bedre forstå kommunens lave score på Pleie og omsorg kan en sammenligning med 
en kommune som kommer bedre ut, og som man også kjenner godt, være nyttig. 
Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS om å foreta en sammenligningsanalyse 
mellom Østre Toten og Vestre Toten der formålet er å forklare forskjellen på 
resultatene i effektivitetsanalysen mellom de to kommunene. Vestre Toten fikk en 
effektivitetsscore på 0,83, dvs. langt bedre enn Østre Toten med sine 0,68. 
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RESULTAT – KOMMUNEN SAMLET: 
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RESULTATER – BARNEHAGE: 
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RESULTATER – GRUNNSKOLE: 
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RESULTATER – PLEIE OG OMSORG: 
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SAK NR. 38/2022 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 19.05.2022 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 08.06.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 19.05.2022 
 

 
Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kommunestyrets møte den 19.05.2022 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 og protokoll fra kommunestyrets møte den 19.05.2022 til orientering.  
 



Møteprotokoll godkjent: 

Godkjent av: 

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen - 

Dato: 19.05.2022 

Tidspunkt: 09:00 -12:30 

Til stede: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Stian Olafsen Leder AP 
Tonje Bergum Jahr Medlem AP 
Jon Aaslund Medlem AP 
Stian Pettersbakken Medlem AP 
Rolf Erik Halle Medlem AP 
Ann Marit Sandsengen Medlem AP 
Lene Myhrvold Medlem AP 
Henning Engeskaug Karlsen Varamedlem AP Lasse Rian 
Ole Runar Helbostad Medlem AP 
Silje Sandsengen Varamedlem AP Frode Engen 
Torhild Løkken Medlem AP 
May Brit Syversen Huuse Medlem AP 
Siv Anita Midtskogen Medlem AP 
Svein Erik Sørensen Medlem FRP 
Stein Rune Vinger Medlem FRP 
Odd Ingard Hoberg Medlem FRP 
Amanda Maria Tandsether Varamedlem H Elin Synnøve Solberg 
Arve Sørbo Medlem H 
Unni Sand Birkelund Varamedlem H Asgeir Sveen 
Kjetil Sangnes Medlem H 
Paula Elvesveen Medlem MDG 
Tor Sundheim Medlem R 
Aage Midtbu Medlem SP 
Arild Nikolai Ødegaard Medlem SP 
Dorthe Ødegaard Benckert Medlem SP 
Hans Kristian Thorsrud Medlem SP 
Sissel Skiaker Medlem SP 
Bjørn Stensli Iversen Varamedlem SP Håvard Johansen Lindgaard 
Kjersti Diesen Løken Medlem SP 
Ahmed Haruun Ali Medlem SV 

VEDLEGG
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Anders Vildåsen Medlem U  
Tor Ole Karlsen Varamedlem H  
Olav Kleiven Varamedlem SP  

 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Vegard Skogen Møtesekretær 
Odd Arnvid Bollingmo assisterende kommunedirektør 
Trine Kløvrud Helse- og omsorgssjef 

 

Merknad i møte: 
Frammøte/permisjoner: 
Representanten Bjørn Iversen (SP) innvilget permisjon fra kl. 09.10 - 11.00. 
Vararepresentant Olav Kleiven (SP) tok sete i møtet til sak 39/22 til og med sak 41/22. 
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Saksliste 
 

Saksnr. Tittel U.off 
PS 3722 Godkjenning av innkalling med saksliste  
PS 3822 Godkjenning av protokoll fra møte 28.04.2022  
 Referatsaker  
 Årsrapport eldrerådet 2021  
 Årsrapport råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2021  
 Referater fra politiske råd og utvalg  
PS 3922 Vestre Toten kommunes årsregnskap og årsrapport for 2021  
PS 4022 Totenbadet Vestre Toten KF - regnskap 2021  
PS 4122 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN I KLP TIL 

RAUFOSS STORHALL AS 
 

PS 4222 Oppfølging av plan for almennlegetjenesten, 
stabiliseringstilskudd 

 

PS 4322 Reguleringsplan for Thune skole og Eina sportsanlegg - 
planprogram til sluttbehandling 

 

PS 4422 Omvalg folkevalgte organer og utvalg  
PS 4522 Interpellasjon fra Vestre Toten FRP - Drivstoffavgifter  
 Åpen post  
 

PS 3722 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Kommunestyrets behandling av sak 37/2022 i møte den 19.05.2022: 
Behandling  

Representanten Svein Erik Sørensen (FRP): Viste til brev fra Statsforvalteren i 

Innlandet (ref. i i formannskapets møte 4. mai) om lovlighetskontroll av vedtak om 

kommunedirektørens lønn med anmodning om at ordføreren fremmer en egen sak til 

kommunestyret om delegering til formannskapet om kommunedirektørenes lønn.  

 

Vedtak 

Innkalling med saksliste godkjennes. 

 

 

PS 3822 Godkjenning av protokoll fra møte 28.04.2022 

Kommunestyrets behandling av sak 38/2022 i møte den 19.05.2022: 
Behandling  
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Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Protokoll fra kommunestyrets møte 28.04.2022 godkjennes. 

 

 

Referatsaker 

Kommunestyrets behandling av sak 8/2022 i møte den 19.05.2022: 
Behandling  

 

Vedtak 

Referatene tas til orientering. 

 

 

PS 3922 Vestre Toten kommunes årsregnskap og årsrapport for 2021 

Kommunestyrets behandling av sak 39/2022 i møte den 19.05.2022: 
Behandling  

Ass.kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo presenterte hovedinnholdet i årsrapporten 

og regnskapstallene for 2021. 

  

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Vestre Toten kommunes årsregnskap 2021 godkjennes. 

 

 

PS 4022 Totenbadet Vestre Toten KF - regnskap 2021 
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Kommunestyrets behandling av sak 40/2022 i møte den 19.05.2022: 
Behandling  

Ass.kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis. 

  

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Kommunestyret godkjenner regnskapet og årsberetningen for 2021 for 
Totenbadet Vestre Toten KF. 

2. Mindreforbruk i 2021 overføres til Vestre Toten kommune til dekking av 
kapitalkostnader.  

 

 

PS 4122 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN I KLP TIL RAUFOSS 
STORHALL AS 

Kommunestyrets behandling av sak 41/2022 i møte den 19.05.2022: 
Behandling  

Representanten Kjetil Sangnes (H)  stilte habilitetsspørsmål på grunn av sitt styreverv i 

Raufoss Fotball. Kommunestyret erklærte representanten Sangnes inhabil, jfr. fvl. § 6., 

og Sangnes fratrådte møtet. Vararepresentant Tor Ole Karlsen (H) tok sete under 

behandlingen. 

Ordfører Stian Olafsen innledet. Ass.kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo 

redegjorde nærmere om saken. 

Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende forslag: 

1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Raufoss Fotball/Raufoss Storhall AS ved 

å innvilge kommunal garanti innenfor følgende rammer og forutsetninger. 

a. Garantien gis med selvskyldnerkausjon for lån som Raufoss Storhall AS tar opp for å 

dekke merkostnader til bygging av storhallen. 

b. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maksimum 5,5 millioner kroner med tillegg av 
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10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

kostnader. Det maksimale beløpet som det garanteres for er 5,5 millioner kroner som 

reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. 

c. Garantiansvaret gjelder fra 1 mai 2022 og opphører 10 april 2052. 

d. Vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven §14-19. 

e. Vestre Toten skal ta pant tilsvarende garantiens størrelse i objektet Raufoss Storhall. 

Manglende etablering av pantsikkerhet vil ikke ha betydning for gyldigheten av 

garantien ovenfor långiver. 

2. Garantien gis til Raufoss Storhall AS som presenterer budsjett og driftsøkonomi som 

dokumenterer at økt låneopptak kan betjenes. Storhallen er en viktig aktivitetsarena for 

både barn, ungdom og voksne. Kommunestyret velger derfor å sikre anleggets økonomi 

gjennom garantistillelse på økt låneopptak. 

3. Styrene i Raufoss Fotball og Raufoss Storhall forplikter seg til å rapportere kvartalsvis 

til formannskapet om den økonomiske situasjonen. Rapporteringen skal være godkjent 

av formannskap og administrasjon før utbetaling av driftstilskudd kan gjennomføres. 

Rapportering skal utføres etter rammer fastsatt av formannskapet. 

  

Representanten Tor Sundheim (R) fremmet kommunedirektørens forslag med endring i 

punkt 3.:  

1. Kommunestyret imøtekommer delvis søknaden fra Raufoss Fotball / Raufoss storhall 

AS ved å innvilge en kommunal garanti innenfor følgende rammer og forutsetninger:  

a. Garantien gis med selvskyldnerkausjon for lån som Raufoss Storhall AS tar opp til 

å dekke vesentlig andel av merkostnader til bygging av storhallen  

b. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maksimum 4,0 millioner kroner med tillegg av 

10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

kostnader. Det maksimale beløpet som det garanteres for er 4,0 millioner kroner som 

reduseres i takt med nedbetalingen på lånet.  

c. Garantiansvaret gjelder fra 1. mai 2022 og opphører 10. april 2052  

d. Vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19.  

e. Vestre Toten kommune skal ta pant tilsvarende garantiens størrelse i 

objektet Raufoss storhall. Manglende etablering av pantesikkerhet vil ikke ha betydning 

for gyldigheten av garantien ovenfor långiver 
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2. Kommunestyrets begrunnelse for bare delvis imøtekommelse av søknaden, er at det 

er uforutsette kostnader i investeringsprosjektet som burde vært kalkulert inn ved 

opprinnelig søknad om kommunal garanti og som har vært helt nødvendige for å få 

sluttført utbyggingsprosjektet. Garantien gis til Raufoss Storhall AS som presenterer 

budsjett og driftsøkonomi som dokumenterer at økt låneopptak kan betjenes. Storhallen 

er viktig aktivitetsarena for både barn, ungdom og voksne. Kommunestyret velger derfor 

å sikre anleggets økonomi gjennom garantistillelse på økt låneopptak 

3. Styrene i Raufoss Fotball og Raufoss Storhall forplikter seg til å rapportere kvartalsvis 

til formannskapet om den økonomiske situasjonen. Rapporteringen skal være godkjent 

av formannskap og administrasjon før utbetaling av driftstilskudd kan gjennomføres. 

Rapportering skal utføres etter rammer fastsatt av formannskapet. 

Representanten Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende forslag fra SP: 

1.Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Raufoss Fotball / Raufoss storhall 

AS ved å innvilge en kommunal garanti innenfor følgende rammer og forutsetninger: 

a) Garantien gis med selvskyldnerkausjon for lån som Raufoss Fotball/Raufoss Storhall 

AS tar oppfor å dekke merkostnader til bygging av storhallen. 

b) Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maksimum 5,5 millioner kroner med tillegg av 

10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

kostnader. Det maksimale beløpet som det garanteres for er 5,5 millioner kroner som 

reduseres i takt med nedbetalingen på lånet. 

c) Garantiansvaret gjelder fra 1. mai 2022 og opphører 10. april 2052. 

d) Vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19. 

e) Vestre Toten kommune skal ta pant tilsvarende garantiens størrelse i 

objektet Raufoss Storhall. Manglende etablering av pantesikkerhet vil ikke ha 

betydning for garantien overfor långiver. 

f) Garantien forutsetter at Raufoss Fotball og Raufoss Storhall AS (RF/RS) drives som 2 

helt adskilte enheter ift økonomi, og at Raufoss Fotball overholder sine forpliktelser ift 

betaling av leie, og medvirkning til drift av hallen iht en samarbeidsavtale som skal 

etableres. 

g) Det forutsettes av evt overskudd i driften av Raufoss Storhall AS settes 

på disposisjonsfond for å sikre fremtidige forpliktelser hallen måtte få ift 

økte finanskostnader og andre kostnader. 
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2. Garantien gis til (RF/RS) som må dokumentere at økt låneopptak kan 

betjenes. Storhallen er en viktig aktivitetsarena for barn, ungdom og voksne. 

Kommunestyret velger derfor å sikre anleggets økonomi ved økt garantistillelse iht 

omsøkt garantisøknad og derigjennom økt låneopptak. 

3. Kommunestyret presiserer at rapporteringen på økonomi i fra (RF/RS) i fremtiden 

MÅ være i tråd med kommunestyrets forutsetning ift detaljnivå og frekvens. 

Avstemning: 

Forslaget (helhetlig) fra Ødegaard fikk 10 stemmer (SP,FRP) og falt, - 21 stemte mot 

(AP,H,MDG,SV,R, Anders Vildåsen (uavh)). 

Forslaget fra Ødegaard Pkt. 1. f) og g) fikk 10 stemmer (SP,FRP) og falt,- 21 stemte 

mot (AP,H,MDG,SV,R, Anders Vildåsen (uavh)). 

Forslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med 20 stemmer (AP, H, MDG, SV, Anders 

Vildåsen (uavh)), - 11 stemte mot (SP, R, FRP). 

  

  

 

Vedtak 

1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Raufoss Fotball/Raufoss Storhall AS ved 
å innvilge kommunal garanti innenfor følgende rammer og forutsetninger. 
a. Garantien gis med selvskyldnerkausjon for lån som Raufoss Storhall AS tar opp for å 
dekke merkostnader til bygging av storhallen. 
b. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maksimum 5,5 millioner kroner med tillegg av 
10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
kostnader. Det maksimale beløpet som det garanteres for er 5,5 millioner kroner som 
reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. 
c. Garantiansvaret gjelder fra 1 mai 2022 og opphører 10 april 2052. 
d. Vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven §14-19. 
e. Vestre Toten skal ta pant tilsvarende garantiens størrelse i objektet Raufoss Storhall. 
Manglende etablering av pantsikkerhet vil ikke ha betydning for gyldigheten av 
garantien ovenfor långiver. 

2. Garantien gis til Raufoss Storhall AS som presenterer budsjett og driftsøkonomi som 
dokumenterer at økt låneopptak kan betjenes. Storhallen er en viktig aktivitetsarena for 
både barn, ungdom og voksne. Kommunestyret velger derfor å sikre anleggets økonomi 
gjennom garantistillelse på økt låneopptak. 

3. Styrene i Raufoss Fotball og Raufoss Storhall forplikter seg til å rapportere kvartalsvis 
til formannskapet om den økonomiske situasjonen. Rapporteringen skal være godkjent 
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av formannskap og administrasjon før utbetaling av driftstilskudd kan gjennomføres. 
Rapportering skal utføres etter rammer fastsatt av formannskapet. 

 

 

PS 4222 Oppfølging av plan for almennlegetjenesten, stabiliseringstilskudd 

Kommunestyrets behandling av sak 42/2022 i møte den 19.05.2022: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen innledet. Helse- og omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte 

nærmere om saken. 

  

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Basistilskuddet økes lokalt med kr 270,- per pasient opptil 1000 pasienter per år 
til alle selvstendig næringsdrivende fastleger, som inngår/har inngått en fast og 
forpliktende avtale med Vestre Toten kommune uten sluttdato. Virkning fra 
01.05.2022. Når det statlige basistilskuddet økes, vil det lokale 
forsterkningstilskuddet reduseres tilsvarende økningen. 

2. Vestre Toten kommunestyre bevilger 2,13 mill til stabiliseringstiltak i 
fastlegeordningen for 2022. Tilskuddet for 2022 dekkes av kommunens 
disposisjonsfond. Dekning for kommende år vurderes i forbindelse med årlig 
budsjettbehandling.  

3. Vedtaket fattes i samsvar med øvrige rammer og forutsetninger i planen for 
allmennlegetjenesten. 

 

 

PS 4322 Reguleringsplan for Thune skole og Eina sportsanlegg - planprogram til 
sluttbehandling 

Kommunestyrets behandling av sak 43/2022 i møte den 19.05.2022: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen orienterte innledningsvis om saken. 
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Representanten Anders Vildåsen (uavh) ble erklært inhabil i saken grunnet sitt styreverv 

i Eina Sportsklubb, jfr. fvl. § 6. 

Representanten Paula Elvesveen (MDG) foreslo følgende tillegg: 

Kommunestyret forutsetter at det ved anleggelse av kunstgressbane benyttes 

miljøvennlig  

banedekke/-fyll. 

Avstemning: 

Innstilling med tilleggsforslaget fra Elvesveen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Planprogrammet for detaljreguleringen ved «Thune skole og Eina sportsanlegg» 
(planid.175) sist revidert 14.1.2021 vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-9. 

Kommunestyret forutsetter at det ved anleggelse av kunstgressbane benyttes 
miljøvennlig  
banedekke/-fyll. 

 

 

PS 4422 Omvalg folkevalgte organer og utvalg 

Kommunestyrets behandling av sak 44/2022 i møte den 19.05.2022: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen innledet. 

Representanten Bjørn Iversen (SP) gav uttrykk for sine betraktninger og fremmet 

følgende forslag: 

Representanten Bjørn Iversen (SP) fritas i vervet som varamedlem i oppvekst- og 

velferdsutvalget. 

Avstemning: 

Forslaget fra Iversen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Representanten Bjørn Iversen (SP) fritas i vervet som varamedlem i oppvekst- og 
velferdsutvalget. 
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PS 4522 Interpellasjon fra Vestre Toten FRP - Drivstoffavgifter 

Kommunestyrets behandling av sak 45/2022 i møte den 19.05.2022: 
Behandling  

Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) fremsatte interpellasjonen: 

Interpellasjon - Drivstoffavgiftene må reduseres 

Norge står nå i en helt ekstraordinær situasjon. Folk har aldri opplevd høyere priser på 

bensin og diesel, samtidig som staten ligger an til å tjene seks ganger så mye på olje og 

gass som antatt i Statsbudsjettet 2022, noe som utgjør 1750 milliarder kroner.  

Prisøkningen kommer på toppen av de høye strømprisene vi har hatt i hele vinter, samt 

varsel om økte priser på en rekke andre varer. Dersom ingen ting gjøres med vanlige 

folks økte kostnader, vil dette til slutt ramme norske fylker og kommuner hardt.  

I Vestre Toten er både i kommunen, næringslivet og privat, er avhengig av bilen i sin 

hverdag.  

Kommunestyre mener derfor at staten må bidra til å redusere kostnadene for 

husholdninger og næringsliv gjennom en kraftfull reduksjon av veibruksavgiften og 

CO2-avgiften på bensin og diesel.  

Ved å fjerne både veibruksavgiften og Co2-avgiften på drivstoff helt vil pumpeprisen på 

bensin og diesel bli redusert med 7-8 kr/liter. Om prisene fortsetter å stige bør staten 

også vurdere reduksjon i momsen på drivstoff.  Vestre Toten kommune mener at staten 

da har råd til å bruke noe av inntektene til å avhjelpe situasjonen for husholdningene og 

næringslivet. 

Forslag til vedtak: Kommunestyre i Vestre Toten retter en henvendelse til 

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum med sterk oppfordring til å fjerne 

veibruksavgiften og Co2-avgiften på drivstoff. 

Forslagsstiller;  

Svein Erik Sørensen 

Vestre Toten FrP 

Uttale sendes; Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Finanskomiteen 

Stortinget, Opplandsbenkene 

ORDFØRER 
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Når vi kjøper drivstoff ved pumpene så er det tre hovedkomponenter som ligger til grunn 

for prisen vi må betale. Det er innkjøpspris, avgifter og avanse. Hvor innkjøpspris og 

avgifter utgjør hoveddelen av summen. Innkjøpsprisen blir styrt av tilbud og 

etterspørsel, og akkurat nå er det stor etterspørsel i det internasjonale markedet. 

Oljeprisen er høy og det betyr at råstoffprisen er høy, altså innkjøpsprisen. (Her går det 

an å dra inn krigen, men det er ikke sikkert at det er ønskelig). 

I interpellasjonen blir det pekt på en annen av de tre hovedkomponentene som ligger til 

grunn for drivstoffprisene, nemlig avgifter. Co2- avgiften og veibruksavgiften, spesielt. 

Til det ønsker ordføreren å si at avgifter blir i hovedsak brukt som en indirekte skatt 

knyttet til ulike varer og tjenester. Dette med mål om å styre eller begrense forbruk, og i 

eksemplet det er vist til i interpellasjonen, er avgiftene basert på et prinsipp om at det er 

forurenser som betaler. Vi vet at regjeringen allerede jobber med hvordan man kan 

imøtekomme utfordringen knyttet til drivstoffpriser for både privatpersoner og 

næringsliv. Der blir dette sett på og satt inn i en større sammenheng (for selv om noen 

tiltak kan være målrettede kan det være vanskelig å vurdere alle 

ringvirkningene/konsekvensene av det). Ordføreren ønsker derfor ikke å støtte 

interpellasjonen om å sende en oppfordring om å fjerne disse avgiftene.  

  

Avstemning: 

Forslaget fikk 11 stemmer og falt (FRP, Arild N. Ødegaard (SP), Aage Midtbu (SP), 

Dorthe Ø. Benckert (SP), Hans Kr. Thorsrud (SP), Sissel Skiaker (SP), Arve Sørbo (H), 

Unni Sand Birkelund (H), Kjetil Sangnes (H)), - 20 stemte mot (AP, MDG, R, SV, 

Amanda Maria Tandsether (H), Bjørn Iversen (SP), Kjersti Diesen Løken (SP), Anders 

Vildåsen (uavh)). 

 

Vedtak 

 

 

Åpen post 
 

Ingen innkomne. 
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SAK NR. 39/2022 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
 
IT-SIKKERHET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 08.06.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  
(ingen) 

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 16.06.2022 i samme sak (IT-
sikkerhet). I f.m. saken ga administrativ leder Geir Steinar Loeng en kort presentasjon av 
hovedtrekkene omkring kommunens IT-sikkerhetsarbeid, herunder oppfølging av rapport fra 
sikkerhetsgjennomgang høsten 2020 (utarbeidet av Atea). Kontrollutvalget fattet slikt vedtak (sak 
28/2021):  
 

1. Presentasjon av hovedtrekkene i kommunens arbeid med IT-sikkerhet 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». 
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• Orientering om arbeidet med å bygge en «sikkerhetskultur» i hele 
organisasjonen. 

 
 

Med bakgrunn i vedtakets pkt. 3 (uthevet) er administrasjonen invitert til å orientere. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
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SAK NR. 40/2022 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
 
DIGITALISERING OG GEVINSTREALISERING 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 08.06.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  
(ingen) 

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 16.06.2022 i samme sak 
(Digitalisering og gevinstrealisering). I f.m. saken orienterte administrativ leder Geir Steinar Loeng, 
kommunedirektør Bjørn Fauchald og digitaliseringsrådgiver Dagrun Solvoll. Følgende hovedtema 
ble gjennomgått:   

 

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 
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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/sak-arkivsystem 
- Velferdsteknologi: Egen handlingsplan, nasjonale anbefalinger mht. 

gevinstrealiseringsmetoder. 
 

 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 26/2021):  
 

1. Presentasjonen av kommunens arbeid med digitalisering tas til orientering.  
 
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. 

 
 

Med bakgrunn i vedtakets pkt. 3 (uthevet) er administrasjonen invitert til å orientere. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
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SAK NR. 41/2022 
 

Vestre Toten kommune       
   

 
 
 
 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 08.06.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
 
Saksdokumenter:   

 
 

1. Status for konkurranseutsetting av sekretærfunksjonen  
 

2. Møtegodtgjøring 1. halvår 2022 for kontrollutvalget  
 

3. Diverse avisartikler 
 

4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
 
Muntlig orientering 
 
Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2 
 
Muntlig orientering 
 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
Referatsakene tas til orientering. 
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