
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, 5. desember 2022. 
J.nr./referanse: 18-22/VT/ks 

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp)  
Hege Eriksen (Ap) - FORFALL 
Hege Antonsen (Frp) 
Stein Knutsen (Ap), første vara 
 

 

 

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

 

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 
Dato:  Onsdag 14. desember 2022 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1400 
Sted:  Totenbadet / Badeland Gjestegård  
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Forfall og innkalling av vara: 
Hege Eriksen (Ap) har meldt forfall. Stein Knutsen (Ap) er innkalt.  
 
Eventuelt ytterligere forfall bes meddelt snarest til undertegnede på kjetil@kontrollutvalget.no  
eller telefon/SMS til 995 77 903.  
 
Opplegg/plan for møtet: 
 

• Kl. 0900 – Virksomhetsbesøk Totenbadet – omvisning og presentasjon 
• Kl. 1130 – Julelunsj på Retro Eatery  

 
 
 

Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 
 

 
 

KONTROLLUTVALGET I  
VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 
SAKSLISTE 

 
FOR MØTE I RÅDHUSET  

 
 

Onsdag 14. desember 2022 
 
 
 

SAK NR. 61/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.10.2022 
 

SAK NR. 62/2022 VIRKSOMHETSBESØK: TOTENBADET VESTRE TOTEN KF 
– PRESENTASJON AV FORETAKET 

 
SAK NR. 63/2022 MØTEPLAN 2023  
 
SAK NR. 64/2022 INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 

2023 
 

SAK NR. 65/2022 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 
OPPFØLGING AV REGULERINGSPLANER OG 
UTBYGGINGSAVTALER 

 
SAK NR. 66/2022 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 

HÅNDTERING AV HABILITET 
 
SAK NR. 67/2022 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN FRA ERNST & 

YOUNG AS 
 
SAK NR. 68/2022 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 

2023 
 
SAK NR. 69/2022 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 24.11.2022 
 
SAK NR. 70/2022 REFERATSAKER 
 
 
 
 

Raufoss, 5. desember 2022. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 61/2022 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.10.2022 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 14.12.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:   
1. Møteprotokoll fra møte 25.10.2022 

 
Vedlegg 1 (ettersendes) 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 25.10.2022 godkjennes. 
 

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

VESTRE TOTEN KOMMUNE

Tirsdag 25. oktober 2022 holdt kontrollutvalget møte rådhuset kl. 0830 – 1330. 

Som medlemmer møtte: 
Asgeir Sveen, leder (H) 
Hege Antonsen (Frp) – fratrådte møtet kl. 1030 (under sak 53) 
Bjørn Iversen (Sp)  

Følgende medlem hadde meldt forfall: 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Hege Eriksen (Ap) 

Følgende varamedlem møtte: 
Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap 
Lajla Tangen (Ap), andre vara for Ap 

Ellers møtte: 
Fra kommuneadministrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald, beredskapskoordinator Geir 
Steinar Loeng, driftssjef Bodil Evenstad (Teknisk drift) og driftsenhetsleder VA Trond Flesvik 
(Teknisk drift) - alle deltok under sak 53. 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sakene 57 og 58). 
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. 51/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.09.2022 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.09.2022 godkjennes. 

SAK NR. 52/2022 ANBUDSKONKURRANSE – SEKRETÆR FOR 
KONTROLLUTVALGET  

Fra behandlingen: 
Sekretær Kjetil Solbrækken ble enstemmig erklært inhabil, jf. 
forvaltningslovens § 6 annet ledd, og fratrådte under behandlingen av 

VEDLEGG
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saken. Utvalgsleder Asgeir Sveen orienterte om gjennomført 
anbudskonkurranse og innstillingen fra anskaffelsesenheten.    

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget støtter innstillingen fra anskaffelsesenheten om 
at kontrakten tildeles Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil 
Solbrækken. Det tas sikte på kontraktsinngåelse, med oppstart ny 
kontrakt f.o.m. 1.1.2023.  
 

 
 
SAK NR. 53/2022 VANNFORSYNING OG DRIKKEVANN I VESTRE TOTEN 

KOMMUNE  
 

Fra behandlingen: 
Teknisk Drift ved driftssjef Bodil Evenstad og driftsenhetsleder VA 
Trond Flesvik orienterte med vekt på: 
 

- Mål for vannforsyning i Vestre Toten kommune 
- Organisering 
- Bemanning og kompetanse 
- Utfordringer 
- Vannforsyning og kapasitet 
- Skjelbreia vannverk 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse  
- Reservevannkilde 
- Ledningsnettet (ca. 270 000 meter offentlig vannledning i Vestre 

Toten kommune) 
- Lekkasjer – statistikk og utvikling 
- Rutiner (bruk av kommunens elektroniske kvalitetssystem – 

Compilo) 
- Planer (Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2025 og 

Handlingsplan sanering vann- og avløp 2019-2025) 
- Beredskapsplaner  
- Vannkvalitet 

 
Det ble avslutningsvis gitt en presentasjon kommunens fagsystem 
Gemini Portal/Gemini VA (elektronisk system for forvaltning og 
dokumentasjon av vann- og avløpsnettet). 

 
Hege Antonsen (Frp) var innvilget permisjon og fratrådte møtet under 
behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av to 
medlemmer og to varamedlemmer. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Teknisk Drift sin presentasjon av vannforsyning i Vestre Toten 
kommune tas til orientering. Med bakgrunn i presentasjonen i 
møtet har kontrollutvalget inntrykk av at Teknisk Drift har 
etablert en god driftskultur som jobber systematisk ut fra 
overordnede mål. 

 
2. Kontrollutvalget har særlig merket seg følgende: 
 

• Vannkvalitet: Kvaliteten på vannet i kommunen synes å 
holde et godt nivå. Det er etablert omfattende system for 
prøvetaking og løpende overvåking av kvaliteten. 
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• Reservevannløsning: Kommunen synes å ha en 
tilfredsstillende reservevannløsning gjennom mulighet for 
påkobling og forsyning fra Østre Toten kommune gjennom 
tidligere Sivesind vannverk.  

• Standard på vannledningsnettet: Ledningsnettet synes å holde 
en god standard sammenlignet med andre kommuner. Det 
synes som om det er gjort en god jobb med sanering av vann 
og avløp i Vestre Toten kommune.  

• Lekkasjer i vannledningsnettet: Det jobbes aktivt og 
systematisk med lekkasjer. Lekkasjeprosenten er fortsatt høy.  

• Digitalisering av ledningsnettet: Det er gjort en stor jobb med 
digitalisering de senere årene gjennom bruk av det 
elektroniske systemet Gemini VA.  

• ROS-analyser: Det blir løpende utført risiko- og 
sårbarhetsanalyser. Det gjenstår noe arbeid på dette området.  

 
3. Kontrollutvalget ønsker å følge opp Teknisk Drift sitt arbeid med 

risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) og deres arbeid 
med utvikling av en beredskapskultur. Saken følges opp i 2023 
der kommunedirektøren også inviteres til å presentere 
kommunens beredskapsplan og ROS-analyser.  

 
 

 
SAK NR. 54/2022 HORISONT MILJØPARK IKS – VURDERING AV 

UNDERSØKELSE 
 

Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær orienterte om behandling og tilbakemelding fra 
kontrollutvalgene i de øvrige deltakerkommunene på spørsmålet fra 
kontrollutvalget i Vestre Toten kommune om en eventuell undersøkelse 
av prosessen omkring administrerende direktør sin avgang i Horisont 
Miljøpark IKS. 
 
Notat av 08.10.2022 fra kommuneadvokaten i Gjøvik kommune til 
kommunedirektøren i Gjøvik kommune vedr. kontrollutvalgets ansvar 
og myndighet i et IKS ble presentert i møtet.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra andre kontrollutvalg, og ut 
fra en helhetsvurdering, mener kontrollutvalget i Vestre Toten 
kommune at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre nærmere 
undersøkelser i tilknytning til administrerende direktør sin 
avgang i Horisont Miljøpark IKS. Kontrollutvalget viser her til at 
det er inngått en bindende avtale mellom Horisont Miljøpark IKS 
og tidligere administrerende direktør i saken. Ved avgjørelsen er 
det lagt vekt på at begge parter ved avtaleinngåelsen hadde 
juridisk bistand. 
 

2. Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune har merket seg at 
Kommuneadvokaten i Gjøvik kommune går langt i sitt notat med 
å antyde at kontrollutvalgets vedtak om å initiere en kontroll med 
prosessen omkring daglig leders avgang er ulovlig. 
Kontrollutvalget mener Kommuneadvokaten på dette punktet tar 
feil og har følgende kommentarer: 
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• Kommunelovens § 23-6 gir kontrollutvalget hjemmel til å be 

om alle opplysninger man mener er nødvendige fra et 
interkommunalt selskap for å gjennomføre de undersøkelser 
man mener er nødvendige:  

 
§ 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 
 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er 
nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra 

a. interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b. interkommunale politiske råd 
c. kommunale oppgavefellesskap 
d. aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune 

alene eller sammen med andre kommuner, 
fylkeskommuner eller interkommunale selskaper 
direkte eller indirekte eier alle aksjer. 

 

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens 
daglige leder, styret og den valgte revisoren for selskapet. 
 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis 
det er nødvendig. 

 
• Kontrollutvalget mener kommunelovens § 23-6 ikke 

innebærer begrensninger når det gjelder hvilken type saker 
kontrollutvalget kan undersøke. Det vises her til 
Kommuneadvokatens antydninger om at kontrollutvalget 
ikke har samme muligheter til å iverksette kontroll dersom 
saken kan defineres som en personalsak, eller dersom saken 
omhandler forholdet mellom selskapets styre og 
administrative direktør. Dette mener kontrollutvalget i Vestre 
Toten kommune er feil. Kontrollutvalget kan også undersøke 
denne type saker dersom de ønsker det. 

 
3. Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune ønsker å presisere at 

forslaget om å drøfte behovet for en undersøkelse av prosessen 
var en følge av fremsatte påstander om lovbrudd i selskapet. En 
eventuell undersøkelse/kontroll ville i denne saken vært rettet 
mot selskapets etterlevelse av Forskrift om arbeidsgivers innsyn i 
e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale, jf. 
arbeidsmiljølovens § 9-5. Selskapets skjønnsmessige vurderinger 
knyttet til prosessen og inngåelsen av sluttavtalen ville uansett 
ikke vært gjenstand for vurdering, eller «overprøving» fra 
kontrollutvalgets side. Dette er samme avgrensning og prinsipper 
som kontrollutvalget ville ha fulgt dersom en lignende 
sak/situasjon hadde oppstått i kommunens egen virksomhet, jf. 
kommunelovens § 23-2 tredje ledd om kontrollutvalgets ansvar 
og myndighet i kommunen, jf. kommuneloven § 23-6. 
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SAK NR. 55/2022 PLANLEGGING AV VIRKSOMHETSBESØK 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for et 
virksomhetsbesøk på Totenbadet Vestre Toten KF, fortrinnsvis i 
tilknytning til neste møte den 14.12.2022. 
 

 
 
SAK NR. 56/2022 STATUSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Statusrapport for 2. tertial 2022 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 
orientering. 

 
 
 
SAK NR. 57/2022 REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET OG TOTENBADET VESTRE 
TOTEN KF FOR 2022 

 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal 
orienterte og svarte på spørsmål. Følgende ble gjennomgått i møtet:  

• Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for Vestre Toten 
kommune for 2022  

• Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi Totenbadet Vestre 
Toten KF for 2022 (dokumentet ble delt ut i møtet) 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet 
revisjonsstrategi for 2022 for følgende årsregnskap tas til 
orientering:   

• Vestre Toten kommune 
• Totenbadet Vestre Toten KF  

 
2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet 

tas til orientering. 
 

 
 

SAK NR. 58/2022 PLAN FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2022 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 
Dybdal orienterte gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering og 
prioriteringer.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Revisors plan tas til orientering, herunder at prioritert område for 
kontroll i 2022 er anskaffelser/innkjøp, avgrenset til kontroll med 
inngåtte rammeavtaler og avtalelojalitet. 
 

 
 
 



6 

SAK NR. 59/2022 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 29.09.2022 
 

Fra behandlingen: 
Utvalgsleder orienterte fra møtet.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kommunestyrets møte 29.09.2022 tas til 
orientering.  

 

 

 
 
SAK NR. 60/2022 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. Uavhengighetserklæring fagansvarlig/oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor – Anne Live Jensvoll  
2. Diverse avisartikler 
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste (møte den 14.12.2022) 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Raufoss, 25. oktober 2022. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 25. oktober 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 
• Tirsdag 25.10.2022 kl 0830 (flyttet fra 26/10)  
• Onsdag 14.12.2022 kl. 0830  

 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv): 
 
• Prosjektplan: Måloppnåelse ifm. endringer 

i hjemmetjenesten (vedtatt KU-sak 35/2021, 
saken vedtatt avventet, jf. KU-sak 36/2022 
– følges opp første halvår 2023) 
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SAK NR. 62/2022 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
VIRKSOMHETSBESØK: TOTENBADET VESTRE TOTEN 
KF – PRESENTASJON AV FORETAKET 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 14.12.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Kommunelovens kapittel 9 – Kommunalt foretak 
2. Kontrollutvalgets uttalelse til Totenbadets regnskap for 2021 
3. Styrets årsberetning for 2021 
4. Årsregnskap 2021 for Totenbadet 

 

 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Kontrollutvalget besluttet i sitt møte den 25.10.2022 å gjennomføre et virksomhetsbesøk på 
Totenbadet Vestre Toten KF. Med bakgrunn i dette er det gjort avtale med daglig leder om et slik 
besøk. Styreleder for foretaket er også invitert.  
 
Hensikten med besøket er å bli enda bedre kjent med virksomheten. Det er bedt om en omvisning og 
en orientering/presentasjon av foretaket. Det er gitt følgende forslag til innhold/stikkord for 
presentasjonen:  

- Organisering 
- Bemanning, kompetanse, sykefravær mv. 
- Økonomi/regnskap 
- Sentrale lover/regler som gjelder for virksomheten 
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- Samarbeid/dialog med kommunen, herunder inngått vedlikeholdsavtale med V. Toten 
kommune  

- Utfordringer/risikoer knyttet til virksomheten 
- Interne styringsdokumenter (f.eks. virksomhetsplaner, strategiplaner)   

 
Kontrollutvalget ønsker også en presentasjon av hvordan man etterlever sentrale regler i 
kommunelovens kapittel 9 (om kommunale foretak), særlig følgende lovregler:  

- KL § 9-13 – Internkontroll 
- KL § 9-14 – Rapportering til styret i foretaket om internkontroll og statlig tilsyn 
- KL § 9-15 - Budsjettstyring 

 
Det er også bedt om en kommentar til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021 (se 
vedlegg 2), der det er påpekt utviklingspotensial når det gjelder styrets årsberetning. Prosessen 
omkring utarbeidelse av foretakets årsberetning kan derfor være interessant å få belyst. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Kort om kommunale foretak: 
(kilde: samfunnsbedriftene.no) 
 

Om kommunale foretak (KF) 
Et KF er ikke et selvstendig rettssubjekt, men er juridisk en del av kommunen. 
Kommunestyret er KF-ets øverste organ. Kommunestyret fastsetter rammene for styrets 
myndighet, og gjennom vedtektene fastsetter kommunestyret den virksomhet selskapet 
skal drive – de ytre rammer for styrets myndighet. Det er kommunen som er part i de 
avtaler KF inngår og det er kommunen som kan forplikte selskapet. 

Styring av KF 
Styret i et KF har i all hovedsak roller og ansvar på linje med styret i et IKS eller et AS.  

Styret har myndighet til å avgjøre alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, hvis 
ikke vedtektene eller instrukser gitt av kommunestyret sier noe annet. Styret skal føre 
tilsyn med daglig leder, som i kraft av sin stilling har ansvaret for den daglige driften av 
foretaket. Unntaket er saker som er av uvanlig art eller av stor betydning, de må 
styrebehandles. Styret har med andre ord ansvaret for å forvalte selskapet. 

Daglig leder i foretaket er ikke underordnet administrasjonssjefens (kommunedirektøren) i 
kommunen, men administrasjonssjefen kan likevel instruere daglig leder om at 
iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet saken. 

Det kan noen ganger forekomme motstrid mellom eiers interesser og foretakets interesser. 
Det er da viktig for styremedlemmene å være bevisst på hvilken rolle man har (hvilken 
«hatt» man har på) i behandlingen av en sak i kommunestyret vs. behandlingen av en sak 
i styret i foretaket. 

Det betyr at man som styremedlem i et KF ikke representerer verken partier, kommunen 
eller andre interessenter, men har ansvar for å ivareta foretakets interesser på best mulig 
måte, ut fra selskapets formål og innenfor lovens rammer. 
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FRA KOMMUNELOVEN 

Kapittel 9. Kommunale og fylkeskommunale foretak 
§ 9-1.Opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale foretak

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv treffe vedtak om opprettelse av kommunale eller 
fylkeskommunale foretak og skal velge styre og fastsette vedtekter for foretaket. 

Kommunale og fylkeskommunale foretak er en del av kommunen eller fylkeskommunen. 

Kommunale og fylkeskommunale foretak skal registreres i foretaksregisteret. 

Øvrige kapitler i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for foretak. 

§ 9-2.Delegering av myndighet til kommunerådet eller fylkesrådet

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller 
fylkestinget selv delegere den myndigheten de har etter bestemmelsene i dette kapitlet, til 
kommunerådet eller fylkesrådet. Myndigheten til å treffe vedtak om å opprette eller nedlegge et 
kommunalt eller fylkeskommunalt foretak kan likevel ikke delegeres. Rådet kan videredelegere 
myndigheten det har fått delegert, til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller 
fylkestinget selv har bestemt noe annet. 

§ 9-3.Vedtekter

Foretaket skal ha vedtekter som minst skal angi 
a. foretakets navn
b. foretakets formål
c. navnet på den kommunen der foretaket skal ha sitt forretningskontor
d. antallet styremedlemmer
e. annet som etter lov skal fastsettes i vedtekter.

Endringer i vedtektene vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

§ 9-4.Foretakets ledelse

Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. 

§ 9-5.Styrets sammensetning

Styret i kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha minst tre medlemmer. 
Kommunestyret eller fylkestinget velger selv leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret. 
Dette gjelder ikke styremedlemmer som de ansatte skal velge etter § 9-6. 

Daglig leder for foretaket kan ikke være medlem i styret. 

§ 9-6.Ansattes rett til å velge styremedlemmer

Et flertall av de ansatte i foretaket kan kreve at inntil 1/5 av styrets medlemmer med 
varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte. De ansattes representanter har ikke rett til 
å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av 
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tariffavtaler. Hvis foretaket har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, 
jf. forvaltningsloven § 2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i behandlingen av 
disse sakene. 

Kongen kan gi forskrift om hvordan antall ansatte i foretaket skal beregnes. Kongen kan 
også gi forskrift om valget, blant annet om vilkår for stemmerett, valgbarhet og valgmåte, om 
avgjørelse av tvister om valget og om bortfall av verv som styremedlem. 

§ 9-7.Valgperiode for styremedlemmene 

Valgperioden for styremedlemmer er to år hvis ikke noe annet er bestemt i foretakets 
vedtekter. Valgperioden kan ikke være mer enn fire år. 

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre ut av styret før valgperioden 
er over. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut 
styremedlemmer som de selv har valgt. 

§ 9-8.Styrets myndighet 

Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretaket og dets 
virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter, 
foretakets formål og vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett 
og andre vedtak eller retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget. 

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

Styret for foretaket vedtar et eget årsbudsjett innenfor de rammene som kommunestyret 
eller fylkestinget har vedtatt for foretaket. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler 
om budsjettet. 

Styret avlegger årsregnskapet og avgir årsberetningen for foretaket. 

§ 9-9.Styremøter 

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlemmer av styret 
og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Daglig leder har møte- og talerett i 
styremøtene hvis ikke styret for det enkelte møtet bestemmer noe annet. 

Styrets leder innkaller til styremøte. Styremedlemmene skal kalles inn med rimelig varsel, 
og innkallingen skal inneholde en saksliste. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

Styremøtet ledes av styrets leder, eller av nestlederen hvis lederen ikke er til stede. Hvis 
ingen av de to er til stede, velges en møteleder. 

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er 
bestemt i vedtektene. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn 1/3 av det 
samlete antall styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Hvis antall stemmer for 
og imot et forslag er likt, er møtelederens stemme avgjørende. 

Styret kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis styret er fulltallig, og 
hvis styret enstemmig beslutter å behandle saken. Før styret behandler saken, skal 
kommunedirektøren varsles. 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A72
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Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av alle styremedlemmer 
som er til stede. Styremedlemmer eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve 
å få sin oppfatning innført i protokollen. 

§ 9-10.Vedtak som må godkjennes av kommunestyret eller fylkestinget 

I vedtektene kan det fastsettes at styrets vedtak i nærmere angitte saker må godkjennes av 
kommunestyret eller fylkestinget selv for å være bindende for kommunen eller fylkeskommunen. 
En avtale som ikke er godkjent av kommunestyret eller fylkestinget, er ikke bindende for 
kommunen eller fylkeskommunen hvis vedtektsbestemmelsen er registrert i foretaksregisteret, 
eller hvis avtaleparten kjente eller burde ha kjent til vedtektsbestemmelsen. Hvis avtalen er helt 
eller delvis gjennomført, skal ytelsene tilbakeføres. Hvis dette ikke er mulig, skal ytelsenes 
økonomiske verdi tilbakeføres. 

§ 9-11.Daglig leder 

Daglig leder ansettes av styret. Det kan fastsettes i vedtektene at daglig leder skal ansettes 
av kommunestyret eller formannskapet, eventuelt fylkestinget eller fylkesutvalget. I kommuner 
og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan ansettelsesmyndigheten legges til 
kommunerådet eller fylkesrådet. Rådet kan videredelegere denne myndigheten til 
enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe 
annet. 

§ 9-12.Daglig leders myndighet 

Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av foretaket. Daglig leder er direkte 
underordnet styret og skal følge de retningslinjene og påleggene som styret gir. 

Daglig leder har det løpende personalansvaret, inkludert ansettelse, oppsigelse, 
suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. 

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for 
foretaket. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre hvis styret i det enkelte tilfellet har gitt daglig 
leder myndighet til det, eller hvis det vil føre til vesentlig ulempe for foretaket eller for kommunen 
eller fylkeskommunen å vente på styrets beslutning. Daglig leder skal så snart som mulig 
informere styret om sine vedtak. 

§ 9-13.Internkontroll i kommunalt og fylkeskommunalt foretak 

Kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha internkontroll med foretakets virksomhet 
for å sikre at lover og forskrifter følges. Daglig leder i foretaket er ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal daglig leder 
a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

§ 9-14.Rapportering til styret i foretaket om internkontroll og statlig tilsyn 
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Daglig leder skal rapportere til styret i foretaket om internkontroll og om resultater fra statlig 
tilsyn minst én gang i året. 

 

§ 9-15.Budsjettstyring 

Daglig leder skal minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i 
inntekter og utgifter, sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Hvis utviklingen tilsier vesentlige 
avvik fra årsbudsjettet, skal daglig leder foreslå endringer i dette. Styret skal endre årsbudsjettet 
når det er nødvendig for å oppfylle kravene om realisme og balanse etter § 14-4. 

Styret skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget 
som viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtatte rammer for foretaket. 

§ 9-16.Forholdet til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon 

Kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen har ikke instruksjons- eller 
omgjøringsrett overfor foretakets daglige leder. 

Kommunedirektøren kan instruere styret og daglig leder om at et vedtak i foretaket ikke 
skal iverksettes før kommunestyret eller fylkestinget har behandlet saken. 

Kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som 
også skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen skal legges fram for styret i 
foretaket når styret skal behandle saken. Styrets vedtak skal sendes til kommunestyret eller 
fylkestinget via kommunedirektøren. 

I kommuner eller fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er myndigheten etter 
andre ledd lagt til kommunerådets eller fylkesrådets leder. Hvis rådets medlemmer har ansvaret 
for å lede hver sin del av administrasjonen, ligger myndigheten etter andre ledd hos det 
medlemmet som leder den delen av administrasjonen som foretaket hører inn under. 

§ 9-17.Representasjon 

Styret representerer foretaket utad og inngår avtaler på kommunens eller 
fylkeskommunens vegne innenfor foretakets formål. 

Et styremedlem eller daglig leder kan gis representasjonsrett etter første ledd, enten i 
vedtektene eller av styret. Styrets myndighet etter første punktum kan begrenses i vedtektene. 

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders 
myndighet etter § 9-12. 

§ 9-18.Overskridelse av representasjonsretten 

Hvis noen som representerer foretaket utad, har overskredet sin myndighet, blir en avtale 
eller annen privatrettslig disposisjon ikke bindende for kommunen eller fylkeskommunen. Dette 
gjelder bare hvis den andre parten innså eller burde ha innsett at myndigheten ble overskredet, 
og at det derfor ville stride mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende. 
 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-4
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A79-12


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, 28. april 2022. 

J.nr./referanse: 08-22/VT/ks

Kommunestyret i Vestre Toten kommune 

Att.:  Ordfører og kommunedirektør 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP 

OG ÅRSBERETNING 2021 FOR TOTENBADET VESTRE 

TOTEN KF  

Kontrollutvalget behandlet Totenbadets årsregnskap for 2021 i sitt møte den 26. april 2022 som 

sak 28/2022.  

Kontrollutvalgets oppgave er å avgi uttalelse til årsregnskapet og foretakets årsberetning, jf. 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. Uttalelsen skal avgis til kommunestyret. 

Det ble fattet følgende 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.  

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
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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.» 

 

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. 

 

 

Med hilsen 

for utvalgsleder  

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 

  

 

Kopi til:  

• Vestre Toten kommune v/ass. kommunedirektør og fagsjef for regnskap  

• Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune v/leder 

• Totenbadet Vestre Toten KF v/styreleder og daglig leder 

• Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor 
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SAK NR. 63/2022 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
MØTEPLAN FOR 2023 
 

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 
 

  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 14.12.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 
      
Saksdokumenter:  

 

1. Forslag til møteplan for 2023 – Vestre Toten kommune    Vedlegg 1 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalgets møteplan for 2023 fastsettes slik: 

 

• Onsdag 22.02.2023 kl. 0830  
• Onsdag 29.03.2023 kl. 0830  
• Onsdag 26.04.2023 kl. 0830 (behandling av årsregnskap) 
• Onsdag 31.05.2023 kl. 0830  
• Tirsdag 05.09.2023 kl. 0830  
• Tirsdag 17.10.2023 kl. 0830 (siste møte i inneværende valgperiode) 
• Tirsdag 05.12.2023 kl. 0830 (første møte i ny valgperiode) 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Forslag til møteplan for neste år legger opp til samme møtedag og møtestart som tidligere. Spesielt i 
2023 er at det er kommunevalg (valgdag 11/9). Kommunestyret har sitt konstituerende møte i ny 
valgperiode i oktober 2023. Nåværende kontrollutvalg fungerer frem til da.  
 
Det antas at 7 møter vil dekke behovet dersom ikke spesielle saker/situasjoner oppstår. Følgende er 
hensyntatt:  
 Vinterferie (uke 9):    Mandag 27/2 – fredag 3/3 
 Påske:     Torsdag 6/4 – mandag 10/4 
 Høstferie (uke 41):    Mandag 9/10 – fredag 13/10 
 Kontrollutvalgskonferansen 2022:  Onsdag 1/2 – torsdag 2/2 
 Kommunevalget 2023:  Valgdag mandag 11/9 

 Konstituerende møte i kommunestyret i oktober 2023 
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Andre forhold som er tatt hensyn til:  
 
 Ønsker fra kontrollutvalgets medlemmer. 
 Tidspunkt for behandling kommunes årsregnskap i april/mai (koordinering med behandling i 

formannskap og kommunestyret).  
 Unngå møtekollisjon med møter i kommunestyre/formannskapet. 
 Tilgangen til egnet møterom. 

 
 



VESTRE TOTEN KOMMUNE 

MØTEPLAN 2023 

Styre/råd Tid Jan Feb Mar Apr Mai Juni Aug Sept Okt. Nov. Des. 
Kommunestyret – dag 09:00 - 23 27 25 22 28 23 14 
Kommunestyret- kveld 18:00 - 2,23 31 26 
Formannskapet 09:00 18 8 8 19 10 7 16 20 4 8,29 - 
Eierutvalg 
Planutvalget 09:00 16 6 6 17 8 5 14 18 2 6,27 - 
Oppvekst- og velferds- 
utvalget 

09:00 17 7 7 18 9 6 15 19 3 7,28 - 

Administrasjons- 
utvalget 

09:00 14 23 26 14 

Eldrerådet 09:00 - 16 - 20 - 15 24 - 19 16 
Rådet for mennesker 
med nedsatt 
funksjonsevne 

09:30 26 - 16 - 4 - 17 - 5 16 

Ungdomsrådet 16:00 
Kontrollutvalget 08:30 
Internasjonalt råd 
Vilt- innlandsfiskenemnd 18:00 
Klagenemnd 
Valgstyret 
AMU 

Vedtatt i formannskapet den 14/9-22 
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SAK NR. 64/2022 
 

Vestre Toten kommune  
       
   

 
 
 
INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 
2023 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 14.12.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

    
Saksdokumenter:  
(ingen) 

 
 

 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å delta på Kontrollutvalgskonferansen 2023 den  
1. – 2. februar 2023.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I tråd med fast praksis legges invitasjon til den årlige Kontrollutvalgskonferansen i regi av NKRF 
frem til vurdering mht. deltakelse.  
 
Kontrollutvalget har i sitt forslag til budsjett for neste år avsatt penger til opplæring (kurs, seminar 
etc). for kontrollutvalgets medlemmer. Kontrollutvalgskonferansen er den største samlingen i landet 
innenfor bransjen. Det foreslås derfor å prioritere denne konferansen.  
 
Påmeldingsfrist er 15. desember 2022. Utvalgssekretær sørger for påmelding av de som ønsker å 
være med.  
 
Endelig program for konferansen er ikke ferdigstilt. Nedenfor følger informasjon fra Norges 
Kommunerevisorforbund med informasjon om konferansen (sist oppdatert 26.10.2022): 
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NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023 

Tilbake til kursoversikten 

Nøkkelinfo 
Fra/til 1.2—2.2 

Påmeldingsfrist 15.12 

Pris Fastsettes senere 

Sted Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 

Varighet 1.2.: 10.00 -  17.00 2.2.: 09.00 -  13.00 
Vi har igjen gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 1. -  2. 
februar 2023 og endelig igjen som en fysisk samling i The Qube på Gardermoen. 
 
Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige 
arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største 
treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2021 og 2022 samlet 
konferansen rundt 400 deltakere digitalt. Deltakerrekorden er fra 2020 med ca. 
800 deltakere på Gardermoen. 

Målgruppe 

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, 
ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon 
og tilsyn i kommunal sektor. 

Program 
Arbeidet med programmet pågår fortsatt, men mye er klart og mange 
interessante temaer og innledere er bekreftet. 

Håkon Haugsbø er engasjert som møteleder for hele konferansen. 

I første programpost stiller vi følgende spørsmål: 

• En åpen opplyst samtale – en forutsetning for et velfungerende 
lokaldemokrati? 

Ytringsfrihetskommisjonens leder, Kjersti Løken Stavrum, vil med utgangspunkt 
i dette spørsmålet snakke om kommisjonens utredning: NOU 2022: 9 En åpen og 
opplyst offentlig samtale. Kommisjonen har med utgangspunkt i Grunnloven § 

https://www.nkrf.no/kurs
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/clarion-hotel-oslo-airport/
https://www.ykom.no/
https://www.ykom.no/2022/08/15/her-er-ytringsfrihetskommisjonens-utredning/
https://www.ykom.no/2022/08/15/her-er-ytringsfrihetskommisjonens-utredning/
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100 utredet de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for 
ytringsfrihet i dagens samfunn. Utregningen er nå på en bred høring med frist 
16. januar 2023. 

Det er kommunestyre-  og fylkestingsvalg høsten 2023, og det gjør 
kommisjonens utredning enda mer interessant og aktuell. Har vi en åpen og 
opplyst samtale i dag – og er debattklimaet slik at det bidrar til et levende 
lokaldemokrati? Hvordan står det til med rekruttering til kandidater til 
folkevalgte verv? er spørsmål vi søker å belyse i denne programposten, hvor vi 
også får høre fra spesialrådgiver i KS, Lise Spikkeland, og ellers planlegger viå 
ha innledninger fra representanter for kommunesektoren. 

Vi følger opp temaet fra første programpost med en annen av 
Ytringsfrihetskommisjonens problemstillinger: 

• Tilgang på informasjon – en forutsetning for en åpen og opplyst offentlig 
samtale 

I denne bolken vil du blant annet møte leder av Pressens 
offentlighetsutvalg, Tron Strand, som vil belyse hvordan det egentlig står til med 
åpenheten i norske kommuner. Hvordan står det til med tilgangen på 
informasjon/åpenheten i kommune-Norge? Og vil mer åpenhet automatisk føre 
til med demokrati? Pressens offentlighetsutvalg utarbeider i samarbeid med 
Kommunal Rapport, et Åpenhetsbarometer. 

I tillegg har KS fått en utredning fra Advokatfirmaet Lund & co DA om et 
eventuelt åpenhetsregister for norske kommuner (ofte omtalt som 
"lobbyregister"). Hva betyr egentlig det? Partner og advokat i Lund, Silje Aga 
Rogan, vil presentere utredningen og drøfte hvorvidt vi trenger et 
åpenhetsregister. 

Dette temaet avsluttes med en samtale med innlederne samt lederen for den 
liberale tankesmien Civita, Kristin Clemet. 

Neste tema blir barnevern: 

• Barnevernsløftet – hva er det? 

Vi hører stadig historier fra barnevernet. I tillegg er barnevern ofte et tema når 
kontrollutvalgene skal bestille forvaltningsrevisjoner fra revisjonen. Hva 
innebærer egentlig den nye barnevernsreformen og hva er barnevernsløftet? Vi 
får også konkrete eksempler på hvordan man har jobbet med dette temaet i en 
kommune. I tillegg til innledning fra en kommune vil seniorrådgiver i KS 
Innlandet, Martin Skramstad, bidra under dette temaet. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-20229-en-apen-og-opplyst-offentlig-samtale-horing/id2928888/
https://www.nkrf.no/nyheter/2022/09/22/slik-er-apenheten-i-kommunene
https://www.nkrf.no/nyheter/2022/09/22/utredning-om-apenhetsregister-i-kommunene
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Dag 1 avsluttes med en samtale med riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Her 
får vi høre om hva han legger vekt på – og hvilke konsekvenser kan dette få for 
kommunal kontroll. 

Dag 2 åpner med spørsmålet: 

• Hvem leverer til kommunen? 

Nasjonalt tverretatlig etterretnings-  og analysesenter (NTEAS) har kartlagt 43 
887 leverandører til det offentlige med leveranser på over 500 000 kroner i 
perioden 2015–2020. Kartleggingen viser at straffede leverandører og 
leverandører med reaksjoner utgjør 5 prosent av det totale antallet leverandører. 
Kan vi leve med dette – og hva skal vi gjøre for å rette dette opp? 

Analytikerne Silje Ingjer og Emil Westli fra NTEAS vil legge fram resultatene. Og 
advokat Arnhild Dordi Gjønnes i NHO, som representerer leverandører til 
offentlig sektor, vil komme med sine kommentarer. 

Neste tema blir: 

• Cybersikkerhet i norske kommuner – politikernes ansvar 

Vi hører stadig vekk om datainnbrudd i kommuner, staten og private bedrifter. Er 
vi maktesløse – eller kan vi med enkle grep sikre oss bedre? Hva bør 
kontrollutvalget spørre seg om når det gjelder egen kommune? Daglig 
leder Bjørn T. Tveiten i Kommune-CSIRT (Nasjonalt senter for 
informasjonssikkerhet i kommunesektoren) vil komme med fakta og gode råd. 
Vi skal også få eksempel fra en kommune som har tatt grep. 

Denne kommunestyreperioden går mot slutten, og vi avslutter konferansen med: 

• Arven fra et kontrollutvalg til det neste 

Det har vært en spesiell periode med nedstengning og mange digitale møter. 
Men vi har lært mye. Til høsten skal det velges nye kontrollutvalg i kommunene. 
Hvilke erfaringer kan vi ta med oss videre? Vi legger opp til erfaringsutveksling 
fra erfarne kontrollutvalgsleder(e) og representanter fra sekretariat og revisjon. 
Foreløpig er Tage Pettersen (H), leder av kontrollutvalget i Moss, og Ragnhild 
Aashaug, rådgiver i Kontrollutvalg Fjell IKS, bekreftet som innledere. 

[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 26. oktober] 
 

https://www.ntaes.no/
https://kommunecsirt.no/
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SAK NR. 65/2022 
 

Vestre Toten kommune  
 
 

 
 
 
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 
OPPFØLGING AV REGULERINGSPLANER OG 
UTBYGGINGSAVTALER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 
 

14.12.2022 Kjetil Solbrækken Unntatt off. § 24 

    
Saksdokumenter:   

1. E-post av 06.11.2022 
 

Vedlegg 1 (unntatt offentlighet, jf. offl § 24) 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse der kontrollutvalget oppfordres til å se nærmere på 
kommunens oppfølging av reguleringsplaner og utbyggingsavtaler (se vedlegg 1).  
 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre saker enn de saker som det får seg forelagt fra 
kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når 
det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv 
vurdere om saken hører under utvalgets myndighetsområde og om det vil prioritere saken. 
 
Sekretær vurderer saken å ligge innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. Det blir da opp til 
kontrollutvalget om man ønsker å prioritere saken.  
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.  
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Nærmere om kontrollutvalgets behandling av henvendelser fra andre: 
 
Kontrollutvalget er et eget forvaltningsorgan, som er underlagt forvaltningsloven. Dette betyr bl.a. 
at alle som henvender seg til kontrollutvalget skal få svar om hvordan saken er behandlet. I og med 
at det ikke fattes noe enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, kreves det ikke at man begrunner et 
eventuelt avslag om å prioritere en sak.  
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle klager på 
enkeltsaker. Kommunene har et eget klageorgan som behandler klagesaker, og i mange kommuner 
er det formannskapet som har rollen. Statsforvalteren er klageinstans for en rekke sakstyper. 
 



1 
 

 
SAK NR. 66/2022 
 

Vestre Toten kommune  
 
 

 
 
 
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 
HÅNDTERING AV HABILITET  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 
 

14.12.2022 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:   

1. Ble bedt om å gå fra formannskapet: - Jeg er sjokkert (OA, 02.12.2022) 
2. Protokoll fra formannskapets møte 30.11.2022  

 

Vedlegg 1 
Ikke vedlagt 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Svein Erik Sørensen der det bes om at avgjørelsen i 
formannskapets møte den 30.11.2022 omkring hans habilitet blir ettergått. Sørensen stiller seg også 
kritisk til at saken ikke var varslet på forhånd så man ikke hadde mulighet til å innkalle vara. 
 
Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre saker enn de saker som det får seg forelagt fra 
kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når 
det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv 
vurdere om saken hører under utvalgets myndighetsområde og om det vil prioritere saken. 
 
Sekretær vurderer saken å ligge innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. Det blir da opp til 
kontrollutvalget om man ønsker å prioritere saken.  
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.  
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Nærmere om kontrollutvalgets behandling av henvendelser fra andre: 
 
Kontrollutvalget er et eget forvaltningsorgan, som er underlagt forvaltningsloven. Dette betyr bl.a. 
at alle som henvender seg til kontrollutvalget skal få svar om hvordan saken er behandlet. I og med 
at det ikke fattes noe enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, kreves det ikke at man begrunner et 
eventuelt avslag om å prioritere en sak.  
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle klager på 
enkeltsaker. Kommunene har et eget klageorgan som behandler klagesaker, og i mange kommuner 
er det formannskapet som har rollen. Statsforvalteren er klageinstans for en rekke sakstyper. 
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Artikkel OA 02.12.2022 

Ble bedt om å gå fra formannskapet: – 
Jeg er sjokkert 

UENIG: Svein Erik Sørensen (Frp, t.v.) var uenig i ordfører Stian Olafsens (Ap, 
t.h.) og formannskapsflertallets vurdering av hans habilitet i sak om
kommunedirektøren. Foto: Arkiv

 02.12.22 13:42 

 Henning Raae Fosslien 

Svein Erik Sørensen (Frp) ble bedt om å forlate møtet da formannskapet skulle 
diskutere medarbeidersamtalen med kommunedirektøren. 
 For abonnenter 

Innledningsvis i formannskapet i Vestre Toten kommunen på onsdag, 
informerte ordfører Stian Olafsen (Ap) om at det skulle gis en orientering om 
medarbeidersamtalen som ansettelsesgruppa hadde hatt med 
kommunedirektør Bjørn Fauchald. 

VEDLEGG
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I denne gruppa sitter ordføreren, varaordfører Tonje Bergum Jahr (Ap) og 
Arild Ødegaard (Sp). 

Etter avtale skal deres møte med kommunedirektøren refereres i 
formannskapet i etterkant. Denne orienteringen fikk ikke Sørensen være til 
stede på i formannskapsmøtet onsdag. 

– Begrunnelsen jeg fikk var at jeg hadde en anmeldelse stående mot 
kommunedirektøren som ikke er trukket tilbake. Derfor ble jeg erklært 
inhabil, sier Sørensen og legger til: 

– Jeg fikk beskjed om å gå siden dette møtet var lukket på grunn av at det var 
snakk om en personalsak. 

– Sjokkert 
Denne saksbehandlingen reagerer Sørensen kraftig på. 

– For det første var ikke denne saken varslet til formannskapet i forkant av 
møtet. Så vi (Frp) hadde ingen mulighet til å få på plass en vararepresentant 
for meg i denne saken, sier Sørensen og legger til: 

– Jeg ble sjokkert. Jeg har nesten ikke blitt så overrasket over noe av 
saksbehandlingen jeg har opplevd i løpet av mine 16 år i lokalpolitikken. Jeg 
mener helt klart at jeg burde kunne vært med på denne orienteringen. 

Ordføreren er klar på at bakgrunnen for at Sørensen ble erklært inhabil er 
godt dokumentert gjennom tidligere saker. 

Lønnsdiskusjonen 
For i begynnelsen av året pågikk en strid vedrørende kommunedirektør Bjørn 
Fauchalds lønn. Da ba Ap og SV om en lovlighetskontroll av vedtaket som først 
ble fattet omkring den nye lønnen. Et vedtak hvor Sørensens stemme ble 
avgjørende for utfallet. 

Lovlighetskontrollen førte fram og Sørensen endte med å bli erklært inhabil på 
bakgrunn av at han står bak en anmeldelse av kommunedirektøren og 
offentlig har uttrykt mistillit til han. 

https://www.totenidag.no/kommunedirektoren-kan-fortsatt-fa-ny-lonn/s/5-109-62695
https://www.totenidag.no/kommunedirektoren-kan-fortsatt-fa-ny-lonn/s/5-109-62695
https://www.totenidag.no/frp-anker-henleggelsen-vil-ha-full-etterforskning-av-kommunetoppene-i-vestre-toten/s/5-109-63464
https://www.totenidag.no/frp-anker-henleggelsen-vil-ha-full-etterforskning-av-kommunetoppene-i-vestre-toten/s/5-109-63464
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Siden det nå var snakk om arbeidsgiverforholdet til kommunedirektøren på 
nytt, ble det igjen vedtatt med flertall i formannskapet at Sørensen fortsatt er 
inhabil fra å delta i samtaler vedrørende dette. 

– Sørensen ble erklært inhabil fordi det dreier seg om arbeidsgiverforholdet til 
kommunedirektøren og på bakgrunn av forholdene anmeldelsen skaper. 
Statsforvalteren gjorde en vurdering på dette i fjor, og det er på bakgrunn av 
den at denne avgjørelsen nå ble tatt. Dette var det også flertall for i 
formannskapet, sier Olafsen. 

Status 
Dermed måtte Sørensen ta sin hatt og gå fra formannskapet før de andre. 

– Hva er status for anmeldelsen nå? 

– Vi har ikke hørt noe om viderebehandlingen av den saken og vet ikke hvor 
den saken står per i dag. Det siste som skjedde var at Statsadvokaten sendte 
saken til Gjøvik for videre behandling i februar, vi avventer svar derfra på 
status i saken nå, sier Sørensen. 
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SAK NR. 67/2022 
 

Vestre Toten kommune  
 
 

 
 
 
OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN FRA ERNST 
& YOUNG AS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 
 

14.12.2022 Kjetil Solbrækken Unntatt off. § 24 

    
Saksdokumenter:   

1. Saksfremlegg m/vedlegg – kommunestyrets sak 23/2022  
(sak: Kommunedirektørens oppfølgingsplan – kommunestyrets 
behandling av kontrollutvalgssak og Ernst & Young sin rapport) 

2. Aktuelle avisartikler 

Vedlegg 1 
 
 
Vedlegg 2 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn for saken er kontrollutvalgets oppgave med oppfølging av revisjonsrapporter, jf. § 5 i 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon: 
 

§ 5.Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak om revisjoner og eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 
regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp 
og skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp. 
 

 
Revisjonsrapporten fra EY ble behandlet i kommunestyrets møte den 24.02.2022.  
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Kommunedirektøren fremmet egen sak til kommunestyret i møte den 24.03.2022 med en egen 
oppfølgingsplan i saken (se vedlegg 1). Kommunestyret tok oppfølgingsplanen til orientering. 
 
Etter dette er det gitt orienteringer til politikerne ved flere anledninger om status for 
hjemmetjenesten. Dette er også omtalt i media (se vedlegg 2). Som det fremgår av avisartiklene har 
det vært noe uenighet om hyppigheten på rapporteringen til politisk nivå.  
 
Oppfølging av revisjonsrapporten må ses i sammenheng med kommunestyrets vedtak den 
16.08.2021 (sak: 78/2021, vedtakets pkt. 2): 

 
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp hjemmetjenesten fremover ved å kontrollere at 

vedtatte endringer innenfor tjenesten blir iverksatt, og at målsettingene med endringene nås. 
 
Som oppfølging av vedtaket fattet kontrollutvalget slikt vedtak i sitt møte den 08.09.2022:  
 

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. 

 
Med bakgrunn i den aktive oppfølging av hjemmetjenesten i 2022 fra politisk nivå fattet 
kontrollutvalget slikt vedtak i sitt møte den 08.06.2022 (sak 36/2022): 
 

Kontrollutvalgets bestilling (vedtak i kontrollutvalgets møte 8/9-21) av en prosjektplan for kontroll 
av «at vedtatte/gjennomførte endringer innen hjemmetjenesten blir iverksatt og at målsettingene 
med endringene blir nådd» avventes. Saken vurderes på nytt første halvår 2023.  

 
 
Spørsmålet er om det er hensiktsmessig at kontrollutvalget foretar en selvstendig oppfølging, 
eventuelt på hvilken måte og når.  
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.  



Saksfremlegg 

Arkivreferanse: 2020/1658-116 

Saksbehandler: Bjørn Fauchald 

Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 

Kommunestyret 

KOMMUNEDIREKTØRENS OPPFØLGINGSPLAN - KOMMUNESTYRETS BEHANLDING 
AV KONTROLLUTVALGSSAK OG ERNST & YOUNG SIN RAPPORT 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar kommunedirektørens oppfølgingsplan til orientering. 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret fattet slikt vedtak i sitt møte 24. februar 2022: 

«1. Rapportens hovedkonklusjoner  
Kommunestyret tar rapportens hovedkonklusjoner til orientering: 

 Kommuneledelsens oppfølging av varslingssaker:
o Kommuneledelsen synes å ha fulgt opp bekymringsmelding og varsler i tråd med

arbeidsmiljølovens regler for varsling.

 Kommunens ytringskultur:
o Det synes som om at det i kommunen generelt sett er tilrettelagt for en forsvarlig

ytringskultur, og at et flertall opplever Vestre Toten kommune som en åpen og
tillitsbasert kommune hvor det er trygt å ytre seg uten fare for gjengjeldelse.

o Det kan ikke utelukkes at ansatte i hjemmetjenesten kan ha opplevd seg utsatt
for fryktkultur.

 Retningslinjer for varsling:
o Kommunens retningslinjer for varsling ivaretar ikke varsler mot toppledelsen på

en tilfredsstillende måte.
o Kommunens retningslinjer og varslingsordning synes ikke å være godt nok kjent

for kommunens ansatte. Rutinene fremstår for enkelte som lite tilgjengeliggjorte
og kompliserte.

2. Ytringskultur / fryktkultur:
Selv om hovedkonklusjonen i rapporten er at majoriteten av de ansatte opplever en god 
ytringskultur i Vestre Toten kommune er følgende funn bekymringsfulle:  

VEDLEGG 1



o 36 % som har svart på spørreundersøkelsen mener det ikke er tilrettelagt for en 
forsvarlig ytringskultur. Dette utgjør 116 ansatte (36 % av 323 besvarelser)  

o En tredjedel av de 31 intervjuede har forklart om egne opplevelser som kan 
indikere en form for fryktkultur. Dette gjelder særlig ansatte i kommunens 
hjemmetjeneste.  

 
3. Arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten:  
Rapporten synliggjør at det er store utfordringer i arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten. Dette 
bekreftes også i den nylig gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen. Kommunestyret ber om å 
bli holdt løpende orientert om utviklingen.  
 
4. Kommunedirektørens internkontroll:  
Etter kommunestyrets oppfatning synliggjør rapporten svakheter i kommune-direktørens 
internkontroll når det gjelder oppfølging, jf. kommunedirektørens ansvar etter kommunelovens 
§ 25-1.  
Rapporten fra EY viser at kommuneledelsen sørget for utarbeidelse av tiltaksplaner, men at 
tiltakene ikke ble fulgt opp som forutsatt nedover i organisasjonen. Tilfredsstillende 
internkontroll innebærer blant annet at man følger opp og ser etter at planlagte tiltak blir 
iverksatt i praksis. I en situasjon med gjentatte bekymringsmeldinger/ varslinger fra ansatte i 
hjemmetjenesten måtte det forventes at kommuneledelsen, på et tidligere tidspunkt, avdekket 
den mangelfulle implementeringen av tiltakene.  
 
5. Øvrige merknader/spørsmål:  
Omorganiseringen i 2018: Hvorfor tok det så lang tid før en begynte å ta tak i den uheldige 
utviklingen som kom som en følge av denne?  
Hvordan kunne et kontrollspenn som det som har vært i hjemmetjenesten over tid ikke bli tatt 
tak i?  
 
6. Oppfølging av rapporten:  
Kommunedirektøren bes om å følge opp rapportens anbefalinger og legge frem en plan for 
kommunestyret for oppfølgingen i mars 2022. Med bakgrunn i rapporten bes 
kommunedirektøren også om å:  

 Utarbeide en tiltaksplan for å sikre at ingen i Vestre Toten kommune skal oppleve  
 noen form for fryktkultur.  
 Redegjøre for HR-avdelingens rolle generelt, og i varslingssaker spesielt.  
 Vurdere behovet for endringer i kommunedirektørens internkontrollsystem mht  

lederoppfølging.  
 
7. Kommunestyret ber om at det gis skriftlig rapportering til oppvekst- og velferdsutvalget og 
kommunestyret om utviklingen i hjemmetjenesten annenhver måned første halvår 2022, og 
deretter evaluering av videre oppfølging. 
  
8. Kommunedirektøren bes, i tett samarbeid med verneombud, ledelse og ansatte, utarbeide 
nye retningslinjer, eventuelt revidering av eksisterende retningslinjer, på ytringskultur». 
 

Vurdering 
I samsvar med vedtakets punkt 6, framlegger kommunedirektøren vedlagte oppfølgingsplan 
for kommunestyret. Dette er kommunedirektørens oppfølgingsplan og den legges derfor fram 
kommunestyret til orientering.  

 



Oppfølgingsplanen synliggjør i første rekke: 
 Beskrivelse av temaer som skal følges opp 
 Hvordan ulike tiltak tenkes gjennomført 
 Hvem som har ansvar og hvem som skal involveres  
 Tidsplan, herunder for politisk behandling av de ulike sakene 

 

Det fremmes løpende enkeltsaker til kommunestyret som oppfølging / tilbakemelding til 
kommunestyret. 
 
De fleste oppfølgingstiltakene er det nødvendig og riktig å jobbe med «bredt» i organisasjonen, 
dvs med god forankring i ledergruppa og sammen med hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud. Det betyr at det må brukes nødvendig tid på disse utredningene og 
prosessene. De sakene som kan besvares gjennom skriftlig tilbakemelding vil bli besvart så 
raskt som mulig. I planen under er det angitt tidsfrister for de ulike sakene / temaene. Det tas 
forbehold om at dette kan bli justert da det på flere områder er like avgjørende med god 
involvering og prosess som det er å få fram respektive saker til behandling. 
 
Kommunedirektøren vil gjennomgå og kommentere planen nærmere i kommunestyrets møte. 
 

 

Bjørn Fauchald  

Kommunedirektør  

  

 

        

         



OPPFØLGINGSSPLAN – OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK KNYTTET TIL 
KONTROLLUTVALGSSAK OG UNDERSØKELSESRAPPORT FRA ERNST & YOUNG 

Innledning 

I dette notatet presenterer kommunedirektøren sin plan for oppfølging av kontrollutvalgsrapporten som kommunestyret behandlet i 
møte 24. februar 2022. 

Oppfølgingsplanen synliggjør i første rekke: 
 Beskrivelse av temaer som skal følges opp
 Hvordan ulike tiltak tenkes gjennomført
 Hvem som har ansvar og hvem som skal involveres
 Tidsplan, herunder for politisk behandling av de ulike sakene

Planen er kommunedirektørens oppfølgingsplan og legges fram til orientering i kommunestyret. Det fremmes løpende enkeltsaker 
til kommunestyret som oppfølging / tilbakemelding til kommunestyret. 

Kommunestyrets vedtak  

Kommunestyret fattet slikt vedtak i sitt møte 24. februar 2022: 

«1. Rapportens hovedkonklusjoner  
Kommunestyret tar rapportens hovedkonklusjoner til orientering: 

 Kommuneledelsens oppfølging av varslingssaker:
o Kommuneledelsen synes å ha fulgt opp bekymringsmelding og varsler i tråd med arbeidsmiljølovens regler for

varsling.

 Kommunens ytringskultur:
o Det synes som om at det i kommunen generelt sett er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur, og at et flertall opplever

Vestre Toten kommune som en åpen og tillitsbasert kommune hvor det er trygt å ytre seg uten fare for gjengjeldelse.
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o Det kan ikke utelukkes at ansatte i hjemmetjenesten kan ha opplevd seg utsatt for fryktkultur.  
 

 Retningslinjer for varsling:  
o Kommunens retningslinjer for varsling ivaretar ikke varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.  
o Kommunens retningslinjer og varslingsordning synes ikke å være godt nok kjent for kommunens ansatte. Rutinene 

fremstår for enkelte som lite tilgjengeliggjorte og kompliserte.  
 
2. Ytringskultur / fryktkultur:  
Selv om hovedkonklusjonen i rapporten er at majoriteten av de ansatte opplever en god ytringskultur i Vestre Toten kommune er 
følgende funn bekymringsfulle:  
 

o 36 % som har svart på spørreundersøkelsen mener det ikke er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur. Dette utgjør 
116 ansatte (36 % av 323 besvarelser)  

o En tredjedel av de 31 intervjuede har forklart om egne opplevelser som kan indikere en form for fryktkultur. Dette 
gjelder særlig ansatte i kommunens hjemmetjeneste.  

 
3. Arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten:  
Rapporten synliggjør at det er store utfordringer i arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten. Dette bekreftes også i den nylig gjennomførte 
arbeidsmiljøundersøkelsen. Kommunestyret ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen.  
 
4. Kommunedirektørens internkontroll:  
Etter kommunestyrets oppfatning synliggjør rapporten svakheter i kommune-direktørens internkontroll når det gjelder oppfølging, jf. 
kommunedirektørens ansvar etter kommunelovens § 25-1.  
Rapporten fra EY viser at kommuneledelsen sørget for utarbeidelse av tiltaksplaner, men at tiltakene ikke ble fulgt opp som forutsatt 
nedover i organisasjonen. Tilfredsstillende internkontroll innebærer blant annet at man følger opp og ser etter at planlagte tiltak blir 
iverksatt i praksis. I en situasjon med gjentatte bekymringsmeldinger/ varslinger fra ansatte i hjemmetjenesten måtte det forventes 
at kommuneledelsen, på et tidligere tidspunkt, avdekket den mangelfulle implementeringen av tiltakene.  
 
5. Øvrige merknader/spørsmål:  
Omorganiseringen i 2018: Hvorfor tok det så lang tid før en begynte å ta tak i den uheldige utviklingen som kom som en følge av 
denne?  
Hvordan kunne et kontrollspenn som det som har vært i hjemmetjenesten over tid ikke bli tatt tak i?  



 
6. Oppfølging av rapporten:  
Kommunedirektøren bes om å følge opp rapportens anbefalinger og legge frem en plan for kommunestyret for oppfølgingen i mars 
2022. Med bakgrunn i rapporten bes kommunedirektøren også om å:  

 Utarbeide en tiltaksplan for å sikre at ingen i Vestre Toten kommune skal oppleve noen form for fryktkultur.  
 Redegjøre for HR-avdelingens rolle generelt, og i varslingssaker spesielt.  
 Vurdere behovet for endringer i kommunedirektørens internkontrollsystem mht lederoppfølging.  

 
7. Kommunestyret ber om at det gis skriftlig rapportering til oppvekst- og velferdsutvalget og kommunestyret om utviklingen i 
hjemmetjenesten annenhver måned første halvår 2022, og deretter evaluering av videre oppfølging. 
  
8. Kommunedirektøren bes, i tett samarbeid med verneombud, ledelse og ansatte, utarbeide nye retningslinjer, eventuelt revidering 
av eksisterende retningslinjer, på ytringskultur». 
 
 
Oppfølgingsplan 
 
Under følger kommunedirektørens plan for oppfølging av de saker og temaer som er berørt i kommunestyrets vedtak. De fleste av 
disse er det nødvendig og riktig å jobbe med «bredt» i organisasjonen, dvs med god forankring i ledergruppa og sammen med 
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Det betyr at det må brukes nødvendig tid på disse utredningene og prosessene. De sakene 
som kan besvares gjennom skriftlig tilbakemelding vil bli besvart så raskt som mulig. I planen under er det angitt tidsfrister for de 
ulike sakene / temaene. Det tas forbehold om at dette kan bli justert da det på flere områder er like avgjørende med god involvering 
og prosess som det er å få fram respektive saker til behandling. 
 
  



 
Tema / tiltak / utredning  
 

 
Arbeid / prosess 

 
Ansvar og involvering 

 
Tidsfrist og behandling 
 

Revidering av varslingsrutiner Gjennomgang og utarbeidelse av 
reviderte varslingsrutiner gjennomføres 
i samarbeid med de øvrige 
kommunene i Gjøvik-regionen. 
Målsettingen er å utarbeide et felles 
grunnlag for varslingsrutiner. Det blir 
opp til den enkelte kommune å utforme 
og vedta egne rutiner. 
(Avtalt med øvrige kommune-
direktører i regionen 11. mars 2022) 
 

Koordineres av VTk 
 
HR-leder sammen med 
kommunedirektør er ansvarlig for 
gjennomføring 
 
Ekstern bistand vurderes til 
innspill og kvalitetssikring  
 
Hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud involveres 
 
Behandles i kommunens 
arbeidsmiljøutvalg før 
sluttbehandling i kommunestyret 
 
 

Målsetting om behandling i 
kommunestyret 1. september 
2022. 
 
(KS utarbeider i løpet av 2022 
ny veileder for varslinger for 
kommunesektoren. Det er 
hensiktsmessig å ta med 
konkrete forslag fra dette 
arbeidet inn i utarbeidelsen av 
reviderte varslingsrutiner. Det 
er etablert kontakt med KS 
sentralt på dette. KS-
advokatene har høy 
kompetanse på området og 
klare oppfatninger om hva som 
er hensiktsmessige varslings-
rutiner mv i kommunene). 
 

Ytringskultur 
 

Kommunen gjennomfører før ferien i år 
10-faktor medarbeiderundersøkelse 
blant alle ansatte i kommunen.  
Temaet ytringskultur kobles inn i både 
undersøkelsen (og mulig) og ikke 
minst i oppfølging av medarbeider- 
undersøkelsen på den enkelte 
driftsenhet, dvs oppfølgingsarbeid etter 
sommerferien.  
 
Ytterligere oppfølging av denne 
tematikken vurderes løpende.  
 
 
 
 

Kommunedirektøren og 
ledergruppa er ansvarlig for å 
følge opp. (Allerede drøftet). 
 
Naturlig tema for involvering av 
hovedverneombud og 
hovedtillitsvalgte, herunder i 
kommunens arbeidsmiljøutvalg 
 
Det er naturlig at lokale HEIA-
grupper også ansvarliggjøres på 
dette området.  
Ytringskultur er en del av arbeid 
med- og fokus på å vedlikeholde 
gode arbeidsmiljøer i alle 
driftsenheter. 

10-faktor medarbeider-
undersøkelse gjennomføres i 
månedsskiftet mai / juni og 
følges opp utover sommeren / 
tidlig høst.  
 
Deretter oppfølging basert på 
funn og behov. 



Rapportering knyttet til forbedrings-
arbeid i hjemmetjenesten 
 

Skriftlig rapportering til ovu og 
kommunestyret i april, juni og august / 
september.  
Videre rapportering avklares etter 
rapporteringen til kommunestyret 1. 
september 
 
 
Det utarbeides en standard 
presentasjonsmal for rapporteringen 
 
 
 

Omsorgssjefen i samarbeid med 
kommunedirektøren. 
 
Kommunedirektøren utarbeider 
presentasjonsmal.  
 
Omsorgssjef og virksomhetsleder 
er ansvarlig for innhold og 
presentasjon 
 
Rapporten gjennomgås i 
partssammensatt arbeidsgruppe 
før den legges fram til folkevalgte 
 
Hovedtillitsvalgte anmodes om å 
delta ved gjennomgang av 
rapporten i ovu og gjerne også i 
kst 
 

April i ovu og kst 
 
Juni i ovu og kst 
 
August i ovu og 1. september i 
kst 

Arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten – 
rapportering til kommunestyret 
 

Rapporteres kortfattet sammen med 
rapport om forbedringsarbeidet 
 
Det tas sikte på en grundigere 
tilbakemelding i løpet av høsten 
 

Helse og omsorgssjefen og 
virksomhetsleder i samarbeid 
med kommunedirektøren 
 
Involvering av hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombudet 
  

April, juni og august / 
september (løpende 
rapportering) 
 
Oktober / november i ovu og 
kst (statusrapportering) 

Omorganiseringen i 2018: Hvorfor 
tok det så lang tid før en begynte å ta 
tak i den uheldige utviklingen som 
kom som en følge av denne?  
 

Skriftlig utredning som legges fram for 
kommunestyret som svar på 
spørsmålet  

Kommunedirektøren og 
omsorgssjefen i fellesskap 

Legges fram for 
kommunestyret i juni 

Hvordan kunne et kontrollspenn som 
det som har vært i hjemmetjenesten 
over tid ikke bli tatt tak i?  
 

Skriftlig utredning som legges fram for 
kommunestyret som svar på 
spørsmålet 

Kommunedirektøren og 
omsorgssjefen i fellesskap 

Legges fram for 
kommunestyret i juni 

Orientere om HR-avdelingens rolle 
generelt og i varslingssaker spesielt 
 

Forberedt presentasjon fra 
kommunedirektøren 

Kommunedirektøren og HR-leder 
i fellesskap 

Presenteres i kommunestyret i 
juni 



Vurdere behov for endringer i 
kommunedirektørens internkontroll 
knyttet til lederoppfølging 
 

Skriftlig utredning som legges fram for 
kommunestyret som svar på 
spørsmålet 

Kommunedirektøren og 
ledergruppa i fellesskap 

Presenteres i kommunestyret 
1. september  

Konkrete anbefalinger fra Ernst & 
Young som ikke ligger inne i 
temaene / tiltakene ovenfor: 
 Forbedre opplæringsrutiner og gi 

opplæring i: 
o Avviksregistrering 
o Oppfølging av avvik 
o Varsling av mulige 

kritikkverdige forhold 
 Tilby kurs innen etikk- og 

dilemmatrening hvor blant annet 
ytringskultur inngår som tema 

 Gjennomgå rutiner og sikre 
regelmessig gjennomføring av 
medarbeidersamtaler for blant 
annet å identifisere uønskede 
forhold tidlig 

 Utarbeide tydelige rolle- og 
ansvarsbeskrivelser for ansatte i 
kommunen 

Dette er anbefalinger som følges opp 
administrativt, herunder at de tas inn i 
opplæringsplaner og interne regelverk 
og øvrige relevante planer  

Her vil det være overordnet 
oppfølgingsansvar på 
kommunedirektøren og 
ledergruppa, mens HR vil få 
ansvar for gjennomføring 
 
Tillitsvalgte / ansatte må 
involveres i både prioritering, 
planlegging og gjennomføring 

Løpende oppfølging 
administrativt. Opplæring vil bli 
prioritert når reviderte rutiner 
er på plass. 
 
 

  
Utgave 1 - 17. mars 2020 
 
Bjørn Fauchald 
Kommunedirektør
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SAK NR. 68/2022 

Vestre Toten kommune

OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS 
FOR 2023 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 14.12.2022 Kjetil Solbrækken Nei 

Saksdokumenter: Vedlagt: 
1. Utkast til oppdragsavtale for 2023 Vedlegg 1 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Oppdragsavtale for 2023 godkjennes under forutsetning av at kommunestyret godkjenner 
kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2023.  

SAKSOPPLYSNINGER:   

Bakgrunn/oppsummering: 

Kommunen inngår i et forpliktende samarbeid med 23 andre kommuner og Innlandet 
Fylkeskommune om deltakelse i det interkommunale revisjonsselskapet Innlandet Revisjon IKS. 
Dette er regulert i en egen selskapsavtale, som bl.a. forplikter kommunene å kjøpe/bestille 
lovpålagte revisjonstjenester fra selskapet.  

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå nærmere avtale med Innlandet Revisjon 
IKS om kjøp av revisjonstjenester. Denne avtalen er kalt ”oppdragsavtale”. Det er etablert praksis 
med årlig gjennomgang og justering av avtalen. I tillegg til å regulere innhold og omfang av 
revisjonstjenestene det enkelte år, fungerer avtalen også som budsjettgrunnlag for kontrollutvalgets 
utgifter til revisjon det enkelte år.  

Oppdragsavtalen omfang (kr. 1 167 400) samsvarer med kontrollutvalgets forslag til eget budsjett 
for 2023 som er oversendt kommunestyret til sluttbehandling.  

Forslag til oppdragsavtale for 2023 legges frem til godkjenning. 
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Generelt om oppdragsavtalen: 
 
Oppdragsavtalen fungerer som et overordnet dokument i styringsdialogen mellom kontrollutvalget 
(oppdragsgiver/bestiller) og Innlandet Revisjon IKS (utfører). Oppdragsavtalen bidrar til å 
tydeliggjøre kontrollutvalgets bestillerrolle og til å oppfylle kravene til kontrollutvalget om følge 
opp kommunens valgte revisor, jf. kommunelovens § 23-2, jf. forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon. Oppdragsavtalen rulleres årlig.   
 
 
Ny avtale – Pkt. 3 Økonomi: 
 
Forslag til oppdragsavtale for neste år er basert på fjorårets avtale. Nedenfor følger oversikt over 
kapittel 3 i avtalen med kommentarer til endringer fra fjoråret:   

 
 
Kommentarer: 
• Totalt antall timer: 1 037 timer (2022: 1 029 timer) 
• Timer til forvaltningsrevisjon: 247 timer (2022: 239 timer) 
• Totalt økonomisk omfang av avtalen utgjør ca. kr. 1 167 400,- (2022: kr 1 116 640,-). 

Dette tilsvarer en økning på ca. 4,6 %. 
• Timepriser i selskapet er økt slik:  

 Regnskapsrevisjon: 1100,- (økt fra 1060) = 3,8 % økning 
 Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv.): 1200,- (økt fra 1160) = 3,5 % økning 
 

 
Kontrollutvalgets handlingsrom mht. økonomi: 
 
Det vises til avtalens pkt. 3 (økonomi/betaling for tjenester), og oversikt over tjenester og priser. 
 

• Tjenester: Alle tjenester som er listet opp representerer lovpålagte oppgaver med unntak av 
følgende linjer:  
 Linje 4 – Veiledning og bistand (en del av arbeidet med regnskapsrevisjon) 
 Linje 5 – Bestilte andre tjenester 
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• Timeforbruk - regnskapsrevisjon: Revisor avgjør dette. Med unntak av linje 4 (veiledning og 

bistand), har kontrollutvalget lite/ingen påvirkningskraft på omfanget av regnskapsrevisjon.   
 

• Timeforbruk – bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll): Kontrollutvalget 
påvirker dette, og legger frem ønsket ramme for kommunestyret.  Større endringer i 
kontrollutvalgenes budsjetter på området vil påvirke selskapet mht. bemanning. Selskapet 
må m.a.o. tilpasse bemanningen etter etterspørselen/bestillingene. Kontrollutvalget på sin 
side forplikter seg til å jobbe aktivt for å oppfylle intensjonene i budsjettet/oppdragsavtalen 
når det gjelder kjøp av tjenester til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 
 

• Timepris: Fastsettes av representantskapet i selskapet etter forslag fra styret. 
Kontrollutvalget har ingen direkte påvirkning på dette.  

 
 
Oppfølging av økonomi – årlig «benchmarking»:  
 
Det er tatt inn i oppdragsavtalens pkt. 1 at selskapet årlig skal delta i landsomfattende 
prissammenligning, en såkalt benchmarking. Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet fra 
prissammenligningen, jf. pkt. 1 i oppdragsavtalen.  
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Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS

Side 2

1 GENERELT

Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i Innlandet Revisjon

IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til selvkost. Det

skal årlig inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets daglige leder jf.

selskapsavtalen § 3.

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet.

Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål om at revisjonstjenestene skal

være til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi

om å være kompetent og kundeorientert. De oppdragsansvarlige revisorene oppfyller

kommunelovens krav til kompetanse og uavhengighet. Revisjonsteamene har

tilfredsstillende kompetanse og er uavhengige.

Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og

god kommunal revisjonsskikk. Regnskapsrevisjon følger de internasjonale

revisjonsstandardene. Forvaltningsrevisjon følger standard for forvaltningsrevisjon, RSK

001. Resultatene av revisjonsarbeidet rapporteres til kontrollutvalget i henhold til punkt 4.

Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking.

Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen.

Kontrollutvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av

oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og kostnad. Med

kvalitet menes revisors kvalifikasjoner, utførelse av revisjonsarbeidet samt kommunikasjon

mellom revisor og kontrollutvalget.

2 KONTRAKTSPERIODEN

Oppdragsavtalen inngås for perioden 01.01. – 31.12.22.

Oppdragsavtalen for 2023 inngås høsten 2022.

3 ØKONOMI – BETALING FOR TJENESTER

Nedenfor følger oversikt over aktuelle tjenester med tilhørende stipulert tidsbruk og

budsjett.

Avtalen forutsetter følgende timesatser for 2023 med forbehold om godkjennelse i

selskapets representantskap:

· Regnskapsrevisjon kr 1.100

· Forvaltningsrevisjon, gjennomsnitt kr 1.200

o Forvaltningsrevisjon revisor kr 1.100

o Forvaltningsrevisjon oppdragsansvarlig kr 1.290

I oppdragsavtalen settes bestilte mindre undersøkelser, forvaltningsrevisjon og

selskapskontroll opp på bakgrunn av gjennomsnitt timepris, mens avregningene gjøres på

grunnlag av benyttet kompetanse.



Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS

Side 3

Tjeneste Timer Timepris Kroner

Regnskapsrevisjon

1
Revisjon av kommunens
årsregnskap 590 1 100 649 000

2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser 160 1 100 176 000

3 Totenbadet KF - 1 100 -

4 Veiledning/bistand 20 1 100 22 000

SUM 1-5 770 1 100 847 000

Bestilte revisjonstjenester

5 Bestilte andre tjenester - 1 200 -

6 Forvaltningsrevisjon 247 1 200 296 400

7 Eierskapskontroll - 1 200 -

SUM 247 1 200 296 400

Annet

8
Møter i kontrollutvalg, kommunestyre
og informasjon 20 1 200 24 000

SUM 1 037 1 167 400

Kommentarer:

· Tjenestene på linje 1-4 og 8 gjennomføres uten nærmere avtale.

· Tjenestene på linje 5-7 utføres etter særskilt bestilling fra kontrollutvalget.

· Fakturering og betaling skjer i henhold til selskapsavtalen § 5.

· Årsavregning sendes kommunen/fylkeskommunen med kopi til kontrollutvalget

innen 31. januar påfølgende år.

· Det er knyttet forutsetninger til stipulert tid for «Revisjon av årsregnskapet» (1) og

«Attestasjoner/revisjonsuttalelser» (2):

o «Revisjon av årsregnskapet»:

Årsregnskapet med obligatoriske skjema og noter avlegges innen 22.

februar i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter. Sammen

med årsregnskapet skal det på en oversiktlig måte framlegges

underbyggende dokumentasjon. Det skal fremlegges dokumentasjon som

bekrefter:

· Kommunens balansetall og estimater

· Avstemminger av kretsløp og sammenhenger i regnskapet

· Kontrolloppstillinger over innberettede og registrerte beløp

Årsberetningen avlegges innen 31. mars i henhold til kommuneloven med

tilhørende forskrifter.

o «Attestasjoner/revisjonsuttalelser»:

Tilstrekkelig dokumentasjon for attestasjoner og revisjonsuttalelser

fremlegges for revisor minimum 14 dager før attestasjonsfristen.

Det kreves dokumentert:

· Vilkårene for tilskudd, herunder søknad og tilsagnsbrev

· Regnskapsrapport som oppfyller kravene fra tilskudds giver og er

avstemt mot regnskapssystemet

· Forklaringer på beregninger, estimater m.m.
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4 DIALOG MELLOM REVISJONEN OG KONTROLLUTVALGET

Formålet med dialogen mellom revisjonen og kontrollutvalget er at kontrollutvalget får en

betryggende sikkerhet for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Innenfor regnskapsrevisjonen skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget får en god

forståelse av revisjonsmandatet, planlagte revisjonshandlinger samt resultatet av

gjennomførte revisjonshandlinger.

Innenfor bestilte revisjonstjenester skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget og

revisjonen har like forventinger til tjenesten, herunder lik forståelse av formålet med,

rammene for og forventa nytte av bestillingen. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i

henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon med tilhørende veileder og

eierskapskontroller i henhold til RSK 002 Standard for eierskapskontroll. Revisjonen skal

informere om endringer i premissene av betydning for bestillingene.

Kontrollutvalget utferdiger skriftlige bestillinger til bestilte revisjonstjenester.

5 RAPPORTERING TIL KONTROLLUTVALGET

5.1 Formålet med rapporteringen

Revisjonens rapportering til kontrollutvalget skal sikre at kontrollutvalget får tilstrekkelig

informasjon for å kunne påse at:

· Kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

· Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med

gjeldende bestemmelser og vedtak.

· Det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og

av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i

(forvaltningsrevisjon).

· Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens

eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll).

5.2 Rapportering av uavhengighet

Oppdragsansvarlig revisor skal årlig rapportere at han/hun oppfyller kravet til

uavhengighet.

5.3 Rapportering av regnskapsrevisjonen

Formålet med rapporteringen er å gi kontrollutvalget en løpende orientering om

revisjonsarbeidet som gir dem et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere at regnskapet blir

revidert på en betryggende måte.

Oppdragsansvarlig revisor rapporterer sitt arbeid årlig til kontrollutvalget slik

(minimumskrav):

· Plan/overordna revisjonsstrategi (høst)

· Statusrapport (vinter)

· Årsregnskapsrevisjon og revisjonsberetning (vår)
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5.4 Rapportering av bestilte tjenester

Formålet med rapporteringen er å gi kontrollutvalget informasjon om bestilte

forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollprosjekter gjennomføres i samsvar med

bestilling, herunder å sikre at kontrollutvalget informeres om når de kan forvente å motta

forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollrapporter.

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal gjennomføres og rapporteres i henhold til

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og RSK002 Standard for eierskapskontroll. For

hvert prosjekt skal det utarbeides en prosjektplan som legges fram for kontrollutvalget som

grunnlag for bestilling. Prosjektplanen viser formålet med, rammer for og plan for

gjennomføringen av prosjektet, herunder tidspunkt for levering av rapport.

Oppdragsansvarlig revisor skal informere om vesentlige endringer i prosjektet til

kontrollutvalgssekretær; herunder endringer i problemstillinger, anslag for ressursbruk og

forventet leveringstid.

Selskapet skal arbeide aktivt med å sikre at levering skjer innen forventet tid. Jevn

bestilling av prosjekter i valgperioden bidrar til bedre forutsigbarhet for levering av

forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollrapporter.

5.5 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 utløpet av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal

begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS informere kontrollutvalget

om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.

6 ANDRE FORHOLD

Kommunen skal vederlagsfritt stille hensiktsmessig kontorplass og utstyr til disposisjon

samt gi tilgang til og fremskaffe forespurt dokumentasjon.

Innlandet Revisjon IKS skal være medlem av NKRF og er derfor underlagt foreningsbasert

kvalitetskontroll. Innlandet Revisjon IKS skal orientere kontrollutvalget om resultatene av

kvalitetskontrollene.

Kontrollutvalget og sekretær skal ta eventuell kritikk av revisor eller revisjonen opp med

Innlandet Revisjon IKS.

7 VEDLEGG TIL AVTALEN

Innlandet Revisjon IKS personvernerklæring følger som vedlegg til avtalen.
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Lillehammer 15. september 2022.

__________________________________ ________________________________

Asgeir Sveen Bjørg Hagen

Kontrollutvalgsleder Daglig leder

Vestre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS

BjørgHagen
Bjørg Hagen-3
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Vedlegg 1

Personvernerklæring

Personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn,
personnummer, adresse, telefonnummer og lignende.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er på vegne av Innlandet Revisjon IKS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av
personopplysninger.

Hjemmelsgrunnlaget for Innlandet Revisjon IKS’ behandling av personopplysninger
Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og EUs personvernforordning
(GDPR). Vår virksomhet er også regulert av blant annet kommuneloven, lov om interkommunale selskaper,
kirkeloven, stiftelsesloven, revisorloven m.m.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er personopplysningsloven GDPR artikkel
6 punkt 1 bokstav c jf. kommuneloven § 78 og § 80 med tilhørende forskrifter, stiftelsesloven § 43 og § 44,
hvitvaskingsloven og revisorloven samt GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, interesseavveining.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
Innlandet Revisjon IKS behandler personopplysninger i forbindelse med revisjon og attestasjon av
eierkommunene og andre kunder som kirkelige fellesråd, sokneråd, interkommunale selskaper, stiftelser og
fjellstyrer. Formålet med behandlingen er å sikre at vi leverer revisjonstjenester på en effektiv måte i
henhold til regelverket.

Personopplysninger som behandles
I forbindelse med utførelse av revisjonstjenestene behandler vi personopplysninger slik som navn,
personnummer, ansattavtaler, lønnsopplysninger, opplysninger om tjenester kommunen yter m.m. Hvilke
personopplysninger vi samler inn og behandler avhenger av hvilken informasjon vi trenger for å utføre
forvaltningsrevisjon, revidere årsregnskapet eller attestasjon.

Personopplysningene samles inn fra de vi reviderer, dvs. kommunene og øvrige kunder.

Behandling og lagring av personopplysninger
Innlandet Revisjon IKS følger bestemmelsene i personopplysningsloven og legger vekt på å avgrense
lagringen av personopplysninger. Vi arkiverer bare personopplysninger som er nødvendige for
dokumentasjon av revisjonstjenesten eller attestasjonen. Personopplysningene blir lagret på revisjonens
område på Oppland fylkeskommunes server og fagsystemet Descartes.
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SAK NR. 69/2022 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 24.11.2022  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 14.12.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Møteprotokoll - kommunestyrets møte den 24.11.2022 
 

 

 
Vedlegg 1 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kommunestyrets møte 24.11.2022 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 24.11.2022 til orientering.  
 



Møteprotokoll godkjent: 

Godkjent av: 

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: - Kommunestyresalen

Dato: 24.11.2022

Tidspunkt: 09:00 -15:15

Til stede: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Stian Olafsen Leder AP 
Tonje Bergum Jahr Medlem AP 
Henning Engeskaug Karlsen Varamedlem AP Jon Aaslund 
Stian Pettersbakken Medlem AP 
Rolf Erik Halle Medlem AP 
Ann Marit Sandsengen Medlem AP 
Lene Myhrvold Medlem AP 
Silje Sandsengen Medlem AP 
Ole Runar Helbostad Medlem AP 
Frode Engen Medlem AP 
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 
Elin Synnøve Solberg Medlem H 
Arve Sørbo Medlem H 
Asgeir Sveen Medlem H 
Kjetil Sangnes Medlem H 
Paula Elvesveen Medlem MDG 
Reidi Ødegaard Varamedlem R Tor Sundheim 
Aage Midtbu Medlem SP 
Arild Nikolai Ødegaard Medlem SP 
Hans Kristian Thorsrud Medlem SP 
Dorthe Ødegaard Benckert Medlem SP 
Olav Kleiven Varamedlem SP Sissel Skiaker 
Bjørn Stensli Iversen Varamedlem SP Håvard Johansen Lindgaard 
Jorunn Signe Ballangrud Medlem SP 
Ahmed Haruun Ali Medlem SV 

VEDLEGG
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Anders Vildåsen Medlem U  

 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Vegard Skogen Møtesekretær 
Bjørn Fauchald Kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo assisterende kommunedirektør 
Ivar Jahr Grunnskolesjef 
Trine Kløvrud Helse- og omsorgssjef 
Kjersti Flatråker Samfunnsplanlegger 
Britt Jakobsen Driftsenhetsleder 

 

Merknad i møte: 
Frammøte: 
Representanten Siv Anita Midtskogen (AP): Permisjon fra kl. 12.30 - fratrådte møtet fra 
sak 93/22. 
Representanten Anders Vildåsen (uavh): Permisjon fra kl. 11.00 - 13.00-  fratrådte møtet 
under sak 89/22, 93/22, 90/22, 91/22  
Representanten Tonje Bergum Jahr (AP): Permisjon fra kl. 10.30 - 11.30-  fratrådte 
møtet under sak 89/22. 
Sakslista: 
Sak 93/22 ble behandlet før sak 90/22 
Til dagsorden: 
Representanten Svein Erik Sørensen (FRP): Stilte spørsmål om habiliteten til 
varaordfører og grunnskolesjef er vurdert i forbindelse med behandling av sak 90/22 og 
91/22. Kommunedirektøren avklarte habilitetsspørsmålet da sakene ikke handler om 
personlige forhold. 
 



 

Vestre Toten kommune  
 

 

Saksliste 
 

Saksnr. Tittel U.off 
PS 8722 Godkjenning av innkalling med saksliste  
PS 8822 Godkjenning av protokoll fra møte 27.10.2022  
 Referatsaker  
 Referater fra politisk råd og utvalg  
PS 8922 Orienteringer og meldinger  
PS 9022 Tilstandsrapport for grunnskolen 2022  
PS 9122 Kommunal forskrift om skoletilhørighet i Vestre Toten 

kommune 
 

PS 9222 Fremtidige boliger og boformer i Vestre Toten kommune  
PS 9322 ORIENTERING OM STATUS FOR HJEMMETJENESTEN I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

PS 9422 Valg av sekretær for kontrollutvalget  
PS 9522 Suppleringsvalg - varamedlem i sakkyndig nemnd 

eiendomsskatt 
 

PS 9622 Internasjonalt råd i Vestre Toten - revidering av retningslinjer 
og valg av representanter 

 

 Åpen post  

PS 8722 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Kommunestyrets behandling av sak 87/2022 i møte den 24.11.2022: 
Behandling  

Merknader: 

Ordfører Stian Olafsen: Tillegg i sak 89/22 Orienteringer og meldinger: Orientering om 

aktiviteter ved Ihle Flerbrukshus. 

Arild N. Ødegaard (SP): Påpekte fristen for utsendelse av saker til kommunestyrets 

møte og at sakene til dagens møte kom for sent.  Avvik mellom "Reglementet for 

kommunestyret" og "Folkevalgtes arbeidsvilkår". Anmodet om at dette rettes opp og 

ajourføres. Endring i reglementet/arbeidsvilkår må fremmes som egen sak. 

 

Vedtak 

Innkalling med saksliste godkjennes med merknader. 

 

 

PS 8822 Godkjenning av protokoll fra møte 27.10.2022 
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Kommunestyrets behandling av sak 88/2022 i møte den 24.11.2022: 
Behandling  

Svein Erik Sørensen (FRP): Til spørsmålene om kommunebarometeret:  Etterlyste svar 

om rangering av saksbehandling og utsendelse av rapporten. Spørsmålet om 

saksbehandling ble besvart av kommunedirektør. Rapporten om kommunebarometeret 

ettersendes kommunestyrets medlemmer. 

Avstemning. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Protokoll fra kommunestyrets møte 27.10.2022 godkjennes. 

 

 

Referatsaker 

Kommunestyrets behandling av sak 19/2022 i møte den 24.11.2022: 
Behandling  

Kommentarer: 

• Representanten Aage Midtbu (SP): Stilte spørsmål om rapportering  i forhold til 

kommunaltekniske tjenester innen Teknisk Drift.  

o Kommunedirektør: Rapporteres månedlig til kommunedirektøren og det 

gis en grundig aktivitetsrapport fra Teknisk drift om status i 

tertialrapportene til kommunestyret. 

• Representanten Siv Anita Midtskogen (AP):  Til Arbeidsmiljøutvalget behandling 

av varslingsrutiner og bemerket at kommunestyret burde fått protokollen som 

vedlegg til kommunestyrets behandling og anmodet om at protokoller følger med 

saksdokumentene til organet som skal fatte beslutning.  

o Kommunedirektør: Saksgangen og behandlingen ble beskrevet i 

saksframlegget, og kommunedirektøren gav en begrunnelse for 

saksbehandlingen og prosessen for jobbingen med varslingsrutinene.  
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• Representanten Svein Erik Sørensen (FRP): Kontrollutvalgets protokoll sak 

54/22 Horisont Miljøpark IKS vurdering av undersøkelse: Ba om en utdyping av 

utvalgets helhetsvurdering.    

o Leder av kontrollutvalget Asgeir Sveen (H) redegjorde for begrunnelsen 

for avgjørelsen. 

o Spørsmålet om brytematter jfr. AMU sak 20/11, ble besvart av 

kommunedirektør og helse- og omsorgssjefen.  

• Representanten Paula Elvesveen (MDG): Bemerket at kommunestyret også 

burde få orientering om vannforsyning og drikkevannet i Vestre Toten. Følges 

opp av ordføreren. 

 

Vedtak 

Referatene tas til orientering. 

 

 

PS 8922 Orienteringer og meldinger 

Kommunestyrets behandling av sak 89/2022 i møte den 24.11.2022: 
Behandling  

Det ble orientert om følgende: 

• Regionsjef i Gjøvikregionen Utvikling Svein Håvar Korshavn orienterte om status, 

fokusområder og planene framover:  

o Organisering  og ansatte (interkommunalt politisk råd) 

o Strategisk plan 2020-2024 - (3 innsatsområder og 4 næringer) 

o Prioriterte satsinger 2022/23 

o PR, kommunikasjon og myndighetskontakt 

o Interkommunalt samarbeid 

o Stor-Oslo Nord - langsiktige mål for transport og bane 

• Adm.direktør Øivind Hansebråten, orienterte om status og utvikling i Raufoss 

Industripark:  

o Ansatte pr bedrift (tot. ca 2.600 pers.) 
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o Situasjon og utfordringer pr. november 22 (Corona, krig i Ukraina, 

inflasjonsfrykt) 

o Produktivitetsvekst  (46 %) 

o Strømpriser - forutsigbarhet for næringslivet 

o Ny reguleringsplan og planer for nye tomter i nord 

• Prosjektleder Paul Berger og Tove Krattebøl orienterte om Mjøsbysamarbeidet:  

o Areal- og transportstrategi - viktigste mål 

o "Nullvekstmålet" for Mjøsbyen - gevinster og videre framdrift 

o "Mjøsbyen" inn i NTP 

• Kommuneplanarbeidet: Samfunnsplanlegger Kjersti Flatråker orienterte om 

framdrift og prosessen mot endelig vedtak:  

o Status - noe forsinket, prosessen jobbes godt med i PLU 

o Arbeid og bolig er viktig 

o Gjennomført bred prosess med innspill via grendemøter, råds- og 

utvalgsmøter, mv. 

o Høringsrunde mars- mai 23 

o Ambisjon om endelig vedtak juni 2023 

• Ordfører Stian Olafsen: Tilsvar på åpen post fra forrige møte om aktiviteter på 

Ihle flerbrukshus:  

o Ihle Flerbrukshus brukes til aktiviteter for hele bygda og Vestre Totens lag 

og foreninger/innbyggere. Med god støtte fra VTK og «litt» dugnad har 

IFBH blitt det vi så for oss mtp å tilby til en stor gruppe brukere. 

o Etablert et hus-styre som består av representanter fra Ihle IL, Ihle i vekst, 

Ihle Turlag og Ihle Grendelag.  

o IFBH får driftsstøtte fra VTK og skal besørge løpende drift av huset pluss 

utlån/utleie.  

o IFBH s husstyre har valgt å legge sin aktivitet under Ihle IL 

o Regnskapet er også fremlagt VTK for å dokumentere grunnlag for riktig 

driftsstøtte. IFBH eies av VTK og av Ihle IL. 

o Ihle flerbrukshus har ukentlig en stor gruppe brukere i alle aldre. (antas 

mellom 100 og 150 personer + at barnehagen også bruker 

gymsal/nærmiljøanlegg) 
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o Største bruker er Ihle IL med allidrett (mer enn 60 unger hver uke selv om 

skolen er nedlagt) + bruk av nærmiljøanlegget (ski, aking, hinderløype 

(oppgradert i 2021 av Ihle IL), ballbinge, skøytebane (m varmebu og 

utegrill).I tillegg har idrettslaget fast gubbe og dametrim. 

o Fast utleie til Vestre Toten Husflidslag (håndarbeid, trearbeider) som 

bruker hems, kjøkken, sløydsal. Viseklubben Børre øver ukentlig + lagrer 

instrumenter her. Vestre Toten Modelflyklubb og Ihle 4H låner fast. 

o Ihle Yoga leier fast og har hatt flere kursperioder gjennom hele 2022.  

o Utleie til kurs har også vært betydelig. Huset er brukt til hypnosekurs. 

Kjøkken til baking og matlaging. Sløydsalen til trearbeid. Gymsal til 

dansetrening, overnatting ved Starum cup. Videre har vi leid ut til 5 

konfirmasjoner og 3 barnedåper + en rekke barnebursdager.  

 

  

  

  

 

Vedtak 

Meldingene tas til orientering. 

 

 

PS 9022 Tilstandsrapport for grunnskolen 2022 

Kommunestyrets behandling av sak 90/2022 i møte den 24.11.2022: 
Behandling  

Grunnskolesjef Ivar M. Jahr orienterte innledningsvis om tilstandsrapporten og 

redegjorde nærmere om funn og konklusjoner for det videre arbeidet.  

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
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1. Kommunestyret har drøftet tilstandsrapport for grunnskolen.  

2. Funn og konklusjoner legges til grunn i det videre arbeid med kvalitetsutvikling av 
grunnskolen i Vestre Toten kommune. 

 

 

PS 9122 Kommunal forskrift om skoletilhørighet i Vestre Toten kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 91/2022 i møte den 24.11.2022: 
Behandling  

Grunnskolesjef Ivar M. Jahr orienterte innledningsvis. 

Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) fremmet følgende forslag: 

Kommunestyre beholder kommunal forskrift om skoletilhørighet som ble vedtatt 

14.12.2017. 

Representanten Stian Pettersbakken (AP) foreslo å utsette saken. 

Avstemning: 

Utsettelsesforslaget fra Pettersbakken ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget fra Sørensen ble ikke stemt over. 

 

Vedtak 

Saken utsettes. 

 

 

PS 9222 Fremtidige boliger og boformer i Vestre Toten kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 92/2022 i møte den 24.11.2022: 
Behandling  

Kommunedirektør Bjørn Fauchald redegjorde kort for prosessen og anmodet om at 

kommunestyret gir innspill til en arbeidsøkt i et senere møte. Helse- og omsorgssjef 

Trine Kløvrud ba om avklaringer spesielt i hht trinn 8. i Innsatstrappen om 

samlokaliserte boliger. 
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Det legges opp til følgende arbeidsplan/- prosess: Arbeidsøkt  i oppvekst- og 

velferdsutvalget 17. januar og kommunestyret 2. februar, og sluttbehandling i 

kommunestyret så snart som mulig deretter. 

  

 

Vedtak 

Kommunestyret tar arbeidsplanen til orientering. 

 

 

PS 9322 ORIENTERING OM STATUS FOR HJEMMETJENESTEN I VESTRE TOTEN 
KOMMUNE 

Kommunestyrets behandling av sak 93/2022 i møte den 24.11.2022: 
Behandling  

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, helse- og omsorgssjef Trine Kløvrud og 

virksomhetsleder Britt Jakobsen orienterte innledningsvis om status i 

forbedringsarbeidet i hjemmetjenesten: 

• Mål og handlingsplan 

• Partssamarbeid 

• Oppfølgingsområder: Status og framdrift pr. november 

• Fravær og avvik 

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

Pkt. 2 i kommunedirektørens forslag strykes. 

Nytt punkt 2: Kommunestyret og oppvekst- og velferdsutvalget orienteres i 2023 en 

gang i kvartalet om status på oppfølging av handlingsplanen for forbedringsarbeidet i 

hjemmetjenesten  

Avstemning: 

Forslaget fra Ødegaard ble vedtatt med 15 stemmer (SP,H,FRP, R), - 14 stemte for 

forslaget fra kommunedirektøren (AP, MDG,SV). 

 

Vedtak 
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1. Kommunestyret tar statusgjennomgangen til orientering 

2. Kommunestyret og oppvekst- og velferdsutvalget orienteres i 2023 en gang i 
kvartalet om status på oppfølging av handlingsplanen for forbedringsarbeidet i 
hjemmetjenesten  

 

 

PS 9422 Valg av sekretær for kontrollutvalget 

Kommunestyrets behandling av sak 94/2022 i møte den 24.11.2022: 
Behandling  

Leder av kontrollutvalget Asgeir Sveen (H) redegjorde for anskaffelsesprosessen. 

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Kontrakt om levering av sekretariats tjenester til kontrollutvalgene i kommunene i 
Hadeland og Gjøvikregionen tildeles Kontrollutvalgstjenester AS med virkning fra 
1.1.2023.  

2. Kontraktstildeling og inngåelse av kontrakt gjennomføres av Anskaffelser 
Fellesenhet – Gjøvikregionen på vegne av kommunene i Hadeland og 
Gjøvikregionen.  

 

 

PS 9522 Suppleringsvalg - varamedlem i sakkyndig nemnd eiendomsskatt 

Kommunestyrets behandling av sak 95/2022 i møte den 24.11.2022: 
Behandling  

Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende forslag: 

Jon Aaslund (AP) velges som nytt personlig varamedlem for Rolf Erik Halle (AP)  i 

sakkyndig nemnd eiendomsskatt. 

Avstemning: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 

Kommunestyret velger Jon Aaslund (AP) som nytt personlig varamedlem for Rolf Erik 
Halle (AP) i sakkyndig nemnd eiendomsskatt. 

 

 

PS 9622 Internasjonalt råd i Vestre Toten - revidering av retningslinjer og valg av 
representanter 

Kommunestyrets behandling av sak 96/2022 i møte den 24.11.2022: 
Behandling  

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

Gina Marie Sveen (SP) velges som politisk representant med Jorunn Signe Ballangrud 

(SP) som vararepresentant 

Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende forslag: 

 Tonje Bergum Jahr (AP) velges som politisk representant med Paula Elvesveen (MDG) 

som vararepresentant 

Avstemning: 

Innstillingen og forslagene ble enstemmig vedtatt. 

  

 

Vedtak 

1.Vestre Toten kommunestyre vedtar vedlagte reviderte retningslinjer for Internasjonalt 
Råd. 

2. Følgende representanter velges fra organisasjoner som representerer personer med 
flerkulturell bakgrunn: 

a.Rose-Hélène Nordli 

b.Mehmet Demirhan 

c.Anna Jarzab 

d.Anthony Lino Girirpio 

e.Sarah Maria Kanu 

f.Jitreewan Modkasem (vara) 

3. Gina Marie Sveen (SP) og Tonje Bergum Jahr (AP) velges som politiske 
representanter til Internasjonalt Råd. 



 

Vestre Toten kommune  
 

 
4. Jorunn Signe Ballangrud (SP) og Paula Elvesveen (MDG) velges som 
vararepresentanter til Internasjonalt Råd. 

5. Valg av representanter gjelder for inneværende kommunestyreperiode. 

 

 

Åpen post 
Innmeldt spørsmål til åpen post fra representanten Svein Erik Sørensen (FRP): Har 
Vestre Toten kommune skriftlige rutiner for lukking av møter som er vedtatt av 
kommunestyre ? 
  

Spørsmålet besvares i neste møte. 
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SAK NR. 70/2022 
 

Vestre Toten kommune       
   

 
 
 
 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 14.12.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
 
Saksdokumenter:   

 
1. Valg av sekretær for kontrollutvalget: 
 Vedtak i kommunestyret i Vestre Toten kommune 
 Status for behandling i de øvrige 7 kommunestyrer  
 

2. Vedtak i kontrollutvalgene i Gjøvikregionen i f.m. vurdering av 
undersøkelse av Horisont Miljøpark IKS 
 

3. Møtegodtgjørelse 2. halvår 2022 – kontrollutvalget 
 

4. Endring i rutiner for utbetaling av møtegodtgjørelse – utbetaling 
etter hvert møte  

 
5. Diverse avisartikler 

 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
 
Vedlegg 1 
 
 
Muntlig orientering 
 
 
Vedlegg 2 
 
Muntlig orientering 
 
 
Vedlegg 3 
 
Muntlig orientering 
 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 

 



Vestre Toten kommune
Forvaltning og utvikling 

Postboks 84, 2831 RAUFOSS 
E-post: post@vestre-toten.kommune.no   Internett: www.vestre-toten.kommune.no

Giro: 7243.05.03600  Orgnr. 971 028 300 

kontrollutvalget 

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato 
2022/3585-4 Vegard Skogen 

Tlf. 46926373 
01.12.2022 

Vedtak Valg av sekretær for kontrollutvalget 

Kommunestyrets behandling av sak 94/2022 i møte den 24.11.2022: 
Behandling  
Leder av kontrollutvalget Asgeir Sveen (H) redegjorde for anskaffelsesprosessen. 

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

1. Kontrakt om levering av sekretariats tjenester til kontrollutvalgene i
kommunene i Hadeland og Gjøvikregionen tildeles Kontrollutvalgstjenester AS
med virkning fra 1.1.2023.

2. Kontraktstildeling og inngåelse av kontrakt gjennomføres av Anskaffelser
Fellesenhet – Gjøvikregionen på vegne av kommunene i Hadeland og
Gjøvikregionen.

Med vennlig hilsen 

Vegard Skogen 
Konsulent 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

VEDLEGG 1

mailto:post@vestre-toten.kommune.no


 

Side 2 av 2 Sensitivity: Internal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 
Sekretariatet 

Adresse:  

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

Gjøvik, 10. november 2022. 

J.nr./referanse: 17-22/VT/ks

Vestre Toten kommune 

Rådhuset 

2830 RAUFOSS  

Att.: Politisk sekretariat 

Møtegodtgjøring 2. halvår 2022 - Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 

På vegne av kontrollutvalgets medlemmer bes det herved om utbetaling av møtegodtgjørelse i 

henhold til kommunens reglement.  

Oversikt over møter og møtedeltakelse for perioden 21.05.2022 – 20.11.2022: 

Navn/møtedato Antall 

møter i 

perioden 

Møte 

8/6 

2022 

Møte 

15/9 

2022 

Møte 

25/10 

2022 

Asgeir Sveen (H), leder 3 X X X 

Kjell Borglund (Ap), nestleder 2 X X Forfall 

Bjørn Iversen (Sp) 2 Forfall X X 

Hege Eriksen (Ap) 0 Forfall Forfall Forfall 

Hege Antonsen (Frp) 3 X X X 

Inger Lillleby Fløgum (H), første vara 1 X - - 

Stein Knutsen (Ap), første vara 2 X Forfall X 

Lajla Tangen (Ap), andre vara 2 - X X 

Det bes om at utgiftene belastet kontrollutvalgets regnskap, ansvar 12000, tjeneste 1102. 

Med hilsen 

For utvalgsleder 

Kjetil Solbrækken 

Sekretær 

Kopi til:  

Kontrollutvalgets medlemmer og møtende vara 

VEDLEGG 2
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Artikkel Toten I dag 29.10.2022 

Gjøviks «Horisont-notat» vekker 
reaksjoner: – Vanskelig å ikke oppfatte dette 
som press 

IKKE I TVIL: Medlemmer i de tre kontrollutvalgene som hittil har behandlet Horisont-
saken reagerer på tvilen som sås i notatet fra kommuneadvokaten i Gjøvik: F.v. leder 
Asgeir Sveen i Vestre Toten, nestleder Per Espen Eid i Søndre Land og fungerende leder 
Karin E. Jansen i Østre Toten. Foto: Arkiv 

 29.10.22 07:00 

 Sæmund Moshagen 
Gjøvik-notatet i Horisont-saken oppleves av flere som et forsøk på å stoppe 
kontrollutvalgene fra å undersøke prosessen rundt Stein Giævers avskjed i selskapet. 

Notatet som ble skrevet av kommuneadvokaten i Gjøvik som svar på spørsmål fra 
Gjøvik-ordfører Torvild Sveen (Sp) vekker reaksjoner i de tre kontrollutvalgene som 
hittil har behandlet Horisont-saken. 

Notatet konkluderer med tvil om kontrollutvalgenes anledning til å gå inn i en 
personalsak i et interkommunalt selskap, og blir av flere oppfattet som press i 
retning av å få kontrollutvalgene til å droppe undersøkelser av prosessen som ledet 
til administrerende direktørs fratreden i det interkommunale renovasjonsselskapet 
Horisont Miljøpark IKS. 

mailto:saemund.moshagen@oa.no
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– Jeg var usikker på om kontrollutvalget i en kommune kan gå inn personalsaker i et 
interkommunalt selskap. Det er sjelden kontrollutvalg gjør dette, svarte Sveen 
tidligere denne uken på avisens spørsmål om hvorfor han gikk til 
kommunedirektøren med spørsmålene som ledet til utarbeidelsen av notatet fra 
kommuneadvokaten. 

– Ingen tvil 
– Det er ingen tvil om at spørsmålet fra ordføreren i Gjøvik og notatet fra 
kommuneadvokaten som svar på det setter et stort spørsmålstegn ved lovligheten av 
vedtaket vårt i september, sier Asgeir Sveen (H), leder av kontrollutvalget i Vestre 
Toten. 
 
– Det er vanskelig å ikke oppfatte dette som press. Hvorfor skulle notatet ellers 
komme, sier nestleder i kontrollutvalget i Søndre Land, Per Espen Eid (V), som selv 
er advokat. 
– Vi mener det ikke er noen tvil om at kontrollutvalgene kan stille spørsmål om og 
undersøke hva de vil etter sitt eget forgodtbefinnende, sier Karin E. Hansen (SV), 
fungerende leder i kontrollutvalget i Østre Toten. 
 
Juss-professor Jan Fridtjof Bernt mener ordføreren i Gjøvik rent juridisk ikke har 
gjort noe galt ved å stille spørsmål for å bringe klarhet, så lenge han ikke gjør forsøk 
på å instruere kontrollutvalget. 
– Det må være helt greit, så lenge det er klart at ordføreren ikke prøver å instruere 
kontrollutvalget i saken, sier han. 

Initiativ fra Vestre Toten 
Saken har kommet opp mens kontrollutvalgene har vurdert å undersøke prosessen 
rundt Stein Giævers avgang som administrerende direktør i det interkommunale 
renovasjonsselskapet Horisont Miljøpark IKS. 

Etter at Sveen rettet spørsmålet til Gjøviks kommunedirektør Kari Sollien, er svar 
gitt i form av et notat fra Gjøviks kommuneadvokat. Notatet, der det konkluderes 
med tvil om kontrollutvalgene har slik anledning, er deretter distribuert til de øvrige 
ordførerne i eierkommunene, og fra dem videre til de respektive kontrollutvalgene. 

Det var kontrollutvalget i Vestre Toten som tidligere i høst reiste spørsmål om det 
kunne være grunnlag for å undersøke prosessen omkring Stein Giævers avskjed som 
administrerende direktør i Horisont, som eies av de fem kommunene i 
Gjøvikregionen. 

Kontrollutvalget i Vestre Toten henvendte seg så til kontrollutvalgene i de fire andre 
eierkommunene for å drøfte dette nærmere. Det var særlig opplysninger i media om 
at det var gjort en gjennomgang av Giævers e-poster forut for hans avgang 
kontrollutvalget vurderte å undersøke om har foregått i tråd med lover og regler. 
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– Taler for seg selv 
Asgeir Sveen (H), leder i kontrollutvalget i Vestre Toten kommune, sier følgende når 
Toten Idag/OA spør hva han synes om at ordføreren i Gjøvik har stilt spørsmål om 
kontrollutvalgets anledning til å undersøke om lover og regler er fulgt i en 
personalsak i et interkommunalt eid selskap. 

– Ordlyden i vårt enstemmige vedtak taler for seg selv. Ut over det har jeg ingen 
kommentar, sier han først. 

I det enstemmige vedtaket fra kontrollutvalget i Vestre Toten, som lederen mener 
«taler for seg selv», heter det blant annet: 

«Kontrollutvalget har merket seg at kommuneadvokaten i Gjøvik kommune går langt 
i sitt notat med å antyde at kontrollutvalgets vedtak om å initiere en kontroll med 
prosessen omkring daglig leders avgang er ulovlig. Kontrollutvalget mener 
kommuneadvokaten på dette punktet tar feil». 

– Opplever du notatet kommuneadvokaten i Gjøvik utarbeidet etter 
ordførerens spørsmål som et forsøk på å legge press på kontrollutvalgene for 
ikke å iverksette noen undersøkelser av prosessen rundt daglig leders avgang 
i Horisont? 

– Det er ingen tvil om at spørsmålet og notatet som svar på det setter et stort 
spørsmålstegn ved lovligheten av vedtaket vårt i september. Det legges også merke 
til at notatet dukker opp datert lørdag 8. oktober – to dager etter at kontrollutvalget i 
Gjøvik har hatt oppe saken og utsatt den, sier Sveen. 

Horisont er prioritert 
Han mener det ikke burde være tvil hos noen i de fem eierkommunene om at de 
respektive kontrollutvalg har anledning til å stille spørsmål, undersøke og utføre 
lovlighetskontroll med hva de vil, også i interkommunale selskapet. 

– Dette framgår klart av Kommunelovens bestemmelser. Det er også presisert i eget 
vedtak i kommunestyret at kontrollutvalget skal følge opp de interkommunale 
selskapene. Horisont Miljøpark IKS er det største IKS-et vi har i Gjøvikregionen. 
Fordi det er det har vi selskapet høyt oppe på vår årsplan for utvalgets arbeid, sier 
Sveen. 

Kommer dere til å følge opp dette noe videre? 

– Vi har gjort et vedtak om at vi ut fra en helhetsvurdering ikke finner det 
hensiktsmessig å gjennomføre nærmere undersøkelser i tilknytning til 
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administrerende direktør sin avgang. Vi ser ikke grunn til å sette i gang noe mer i lys 
av at begge parter har hatt juridisk bistand ved avtaleinngåelsen, sier Asgeir Sveen. 

Oppfattes som press 
Heller ikke kontrollutvalget i Søndre Land deler synet til kommuneadvokaten i 
Gjøvik. 
 
«Kontrollutvalget deler ikke kommuneadvokatens konklusjon om at det er tvil om en 
deltakerkommunes kontrollutvalg har hjemmel for på selvstendig grunnlag å 
undersøke prosessen omkring daglig leders avgang i Horisont Miljøpark IKS», heter 
det i vedtaket. 
 
Per Espen Eid (V), nestleder i kontrollutvalget i Søndre Land, er selv advokat. Han 
sier utvalget ikke er i tvil om sin rett. 
 
– Jeg synes det er litt spesielt å få en slik vurdering inn til kontrollutvalget, som 
setter spørsmålstegn ved hva utvalget kan og ikke kan gjøre. Vårt svar på det er 
tydelig i vedtaket vi gjorde mandag, sier Eid. 
 
– Oppfatter du notatet som et press mot kontrollutvalgene for ikke å iverksette 
undersøkelsene som var under vurdering? 

– Det er vanskelig å ikke oppfatte dette som press. Hvorfor skulle det ellers komme. 

Når det gjelder selve saken, vurderingen om ikke å gå videre med undersøkelser 
omkring prosessen ved daglig leders avgang i Horisont, sier han: 

– Her gjorde vi en helhetsvurdering, der vi særlig har lagt vekt på at begge parter har 
hatt advokatbistand i prosessen rundt inngåelse av en avtale. Dette sammen med 
representantskapets uttrykt tillit til styret gjør at vi ikke ser noe behov for nærmere 
undersøkelser rundt dette, sier Per Espen Eid. 

Ønsket gransking 
Kontrollutvalget i Østre Toten var det første som behandlet henvendelsen som kom 
fra kontrollutvalget i Vestre Toten i september. Et enstemmig utvalg hilste en 
ekstern gjennomgang av saken velkommen av hensyn til tilliten til selskapet. 

«Utvalget mener det er viktig for tilliten til selskapet at en uavhengig part avklarer 
om selskapet har gjort innsyn i ansattes e-post, og om selskapet/arbeidsgiver 
eventuelt har hatt nødvendig hjemmelsgrunnlag for dette», lød vedtaket. 

Kontrollutvalget drøftet saken på ny fredag 21. oktober. Da fikk utvalget også 
referert notatet fra kommuneadvokaten i Gjøvik. 
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– Vi stusset jo over at det var kommet et slik notat, for vi mener det ikke er noen tvil 
om at kontrollutvalgene kan stille spørsmål om og undersøke hva de vil etter sitt 
eget forgodtbefinnende. Vi syntes i utgangspunktet det kunne vært greit å undersøke 
om dette med gjennomgang av ansattes av e-poster er gjort i henhold til lover og 
regler. Vi kommer ikke til å gjøre noe mer med dette nå i lys av vedtakene i Søndre 
Land og Vestre Toten, sier Karin E. Jansen, fungerende leder i kontrollutvalget i Østre 
Toten. 

Omdømme 
Ordføreren i Østre Toten, Bror Helgestad (Sp), sier han synes det kunne vært greit 
med en ekstern gjennomgang slik kommunens kontrollutvalg først vedtok. 

– Da dette med gjennomgang av ansattes e-poster kom opp som en sak i media 
tenkte jeg at det var greit om kontrollutvalgene kunne sett på det. Dette av hensyn til 
selskapets omdømme. Vi i representantskapet har full tillit til styrets handtering av 
saken. Samtidig hadde vært greit utad om en ekstern gjennomgang kunne vist at 
lover og regler er fulgt, sier Bror Helgestad. 

Etter først å ha utsatt behandlingen av saken 6. oktober, er den satt opp på nytt i 
Gjøvik kommunes kontrollutvalg 3. november. Også i Nordre Land ble saken utsatt, 
og der er ikke neste kontrollutvalgsmøte berammet før 13. desember. 

– Greit, sier ekspert 
Juss-professor Jan Fridtjof Bernt ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen 
regnes som ekspert på offentlig rett og kommunalrett. Han mener ordføreren ikke 
har gjort noe galt ved å be om en juridisk vurdering av om kontrollutvalget kan gjøre 
undersøkelser i en personalsak i et interkommunalt selskap (IKS). 
 
– Ja, det må være helt greit, så lenge det er klart at ordføreren ikke prøver å instruere 
utvalget i saken. 
 
– Selv om han har lov, er det lurt av ordføreren å involvere seg slik i forhold til 
en sak i kontrollutvalget? 
 
– Hvis det er usikkerhet om dette, synes jeg det er helt greit. 
 
– Synes du ordførerens handling her indikerer at han har mistillit til 
kontrollutvalgets selvstendige vurderingsevne? 
 
– Nei, dette er jo juss, og da må man kunne be om hjelp, sier juss-professor Jan 
Fridtjof Bernt. 
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