
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, 14. oktober 2022. 
J.nr./referanse: 15-22/VT/ks 

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap) - FORFALL  
Bjørn Iversen (Sp)  
Hege Eriksen (Ap)  
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:  Tirsdag 25. oktober 2022 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1330 
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Forfall og innkalling av vara: 
Kjell Borglund (Ap) har meldt forfall. Stein Knutsen (Ap) er innkalt.  
 
Eventuelt ytterligere forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller  
e-post kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 

• Kommunedirektøren/administrasjonen deltar fra kl. 0900 i f.m. følgende sak: 
 

SAK NR. 53/2022 - VANNFORSYNING OG DRIKKEVANN  
 

• Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal deltar fra kl. 
1200 i f.m. følgende saker:  
 

SAK NR. 57/2022 REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV 
KOMMUNEREGNSKAPET OG TOTENBADET VESTRE TOTEN 
KF FOR 2022 

 

SAK NR. 58/2022 PLAN FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2022  
 
 

Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 
 

 
 

KONTROLLUTVALGET I  
VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 
SAKSLISTE 

 
FOR MØTE I RÅDHUSET  

 
 

Tirsdag 25. oktober 2022 
 
 
 

SAK NR. 51/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.09.2022 
 

SAK NR. 52/2022 ANBUDSKONKURRANSE – SEKRETÆR FOR 
KONTROLLUTVALGET  

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

KOMMUNE  
 

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

 
SAK NR. 55/2022 PLANLEGGING AV VIRKSOMHETSBESØK 
 
SAK NR. 56/2022 STATUSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 FRA INNLANDET 

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

KOMMUNEREGNSKAPET OG TOTENBADET VESTRE 
TOTEN KF FOR 2022 

 
SAK NR. 58/2022 PLAN FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 

2022  
 

SAK NR. 59/2022 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 29.09.2022 
 
SAK NR. 60/2022 REFERATSAKER 
 
 

 
 

Raufoss, 14. oktober 2022. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 51/2022 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.09.2022 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 25.10.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:   
1. Møteprotokoll fra møte 15.09.2022 

 
Vedlegg 1 (ettersendes) 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.09.2022 godkjennes. 
 

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

VESTRE TOTEN KOMMUNE

Torsdag 15. september 2022 holdt kontrollutvalget møte rådhuset kl. 0830 - 1345. 

Som medlemmer møtte: 
Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap) 
Hege Antonsen (Frp) 
Bjørn Iversen (Sp)  

Følgende medlem hadde meldt forfall: 
Hege Eriksen (Ap) 

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

Følgende varamedlem hadde meldt forfall: 
Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap 

Ellers møtte: 
Fra kommuneadministrasjonen: Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo og helse- og 
omsorgssjef Trine Kløvrud (begge deltok under sak 43). 
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken. 

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. 42/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.06.2022 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.06.2022 godkjennes. 

SAK NR. 43/2022 FORVALTNING AV GAVEMIDLER 

Fra behandlingen: 
Kommuneadministrasjonen vedr ass. kommunedirektør Odd Arnvid 
Bollingmo og helse- og omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte og svarte 
på spørsmål. 

VEDLEGG
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Følgende ble presentert i møtet: 
• Saldo og bevegelser gavekontoer: 

a) Fond for frie gavemidler – testamentariske gaver (saldo pr. 
31.12.2021: 2 275 893)  

b) Spesifiserte fondskontoer til konkrete avdelinger/formål 
(saldo pr. 31.12.2021: 607 598). 

• Vedtekter – fondet for frie gavemidler. 
• Rutiner for mottak av gaver og tilbakemelding til giver ved 

mottak av gaver. 
 
Utvalgsleder informerte om samtale med leder for venneforeningen 
Gimles venner.   
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar presentasjon av rutiner for forvaltning 
og regnskapsføring av gavemidler til orientering.  

 
2. Kontrollutvalget mener det foreligger et forbedringspotensial 

når det gjelder informasjon til gavegivere/pårørende om 
kommunens rutiner og faktisk bruk av pengene som er gitt til 
konkrete formål/avdelinger. Kommunedirektøren oppfordres 
til å se nærmere på hvordan man kan styrke 
informasjonsarbeidet til gavegivere/pårørende på en 
enkel/kosteffektiv måte. 

 
3. Kontrollutvalget registrerer at enkelte fond/gavekontoer (til 

spesifiserte formål) har små beløp/saldoer. 
Kommunedirektøren oppfordres til å foreta en gjennomgang 
med tanke på avvikling, evt. sammenslåing. Det oppfordres 
også til å sikre at man aktivt bruker pengene man har fått, til 
beste for beboerne, slik at de ikke blir stående på en passiv 
fondskonto i lang tid.  

 
 
 
SAK NR. 44/2022 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2023 

 
Fra behandlingen: 
Fremlagt forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets budsjett for 2023 (ansvar 12000, tjeneste 
1101/1102) fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 1 1610 
000 med utgangspunkt i følgende fordeling: 
 

Kto Kontonavn                      Beløp 
10800 Fast godtgjørelse til folkevalgte 64 000 
10801 Møtegodtgjørelse        30 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 
10990 Arbeidsgiveravgift               13 000 
11001 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur                     18 000 
11151 Bevertning møter 5 000 
11500 Kurs / opplæring 22 000 
11600 Kjøregodtgjørelse og diett 1 000 
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12700 Konsulenttjenester (sekretærtjenester)  290 000 
13750 Kjøp fra interkommunalt selskap 

(Innlandet Revisjon IKS) 
1 157 000 

14290 Moms (utgift) 73 000 
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 73 000 

 Totalt (kontrollutvalg og revisjon) 1 610 000 
 
 

 
 
SAK NR. 45/2022 STATUS FOR KONKURRANSEUTSETTING AV 

SEKRETÆRFUNKSJONEN 
 

Fra behandlingen: 
Utvalgsleder Asgeir Sveen orienterte om utlyst konkurranse, herunder 
dialog mellom kontrollutvalgslederne i de åtte samarbeidskommunene 
vedr. utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Konkurransen ble lagt ut i 
Doffin den 28.08.2022 med bistand fra felles anskaffelsesenhet i 
Gjøvikregionen. Frist for innlevering av tilbud er 29.09.2022.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Status for konkurranseutsetting av sekretærfunksjonen, herunder 
benyttet konkurransegrunnlag, tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 46/2022 PLANLEGGING AV VIRKSOMHETSBESØK 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Saken utsettes til neste møte. 

 
 
SAK NR. 47/2022 REVISJONSNOTAT: KOMMENTAR TIL TEKNISK 

BEREGNINGSUTVALGS EFFEKTIVITETSANALYSE - 
SAMMENLIGNING ØSTRE TOTEN OG VESTRE TOTEN 

 
Fra behandlingen: 
Sekretariatet ved Kjetil Solbrækken ga en kort presentasjon av 
revisjonsnotatet.   

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar gjennomført sammenligningen mellom 
Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune, innenfor 
sektor Pleie og omsorg, til orientering. Sammenligningen er 
utført på bestilling fra kontrollutvalget i Østre Toten 
kommune. 
 

2. Bakgrunn for sammenligningen er forskjellen mellom Østre 
Toten kommune og Vestre toten kommune innenfor sektoren, 
der det teoretisk beregnet effektiviseringspotensial er 32 % i 
Østre Toten kommune og 17 % i Vestre Toten kommune 
sammenlignet med de mest kostnadseffektive kommunene. 

 
3. Kontrollutvalget har merket seg revisjonens oppsummering 

fra sin gjennomgang:  
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Hvordan kommunene kommer ut av sammenligningen til 
Det tekniske beregningsutvalget avhenger enkelt sagt av 
hvor mye som produseres av tjenester i forhold til 
ressursinnsatsen. I 2020 framkommer altså Østre Toten 
med lav score sammenlignet med Vestre Toten fordi 
beregningene av effektivitet tilsier at kommunen 
produserer lite i forhold til hva som legges inn av 
ressurser. Vi vil peke på noen hovedforklaringer:  
 
• Østre Toten har langt færre timer til hjemmesykepleie 

enn Vestre Toten. Dette er en indikator som har stor 
vekt i beregning av produksjon.  

• Østre Toten har noe større andel beboere på sykehjem. 
Utgift pr oppholdsdøgn ligger i tillegg en del høyere 
enn Vestre Toten.  

• Østre Toten har noen flere ressurskrevende brukere 
(korrigert for folketall), de er også en del dyrere pr 
bruker.  

• Østre Toten mottar tilskudd til tidligere HVPU-
brukere. Tilbudet til disse bidrar til å øke utgiftene til 
hjemmebasert omsorg.  

 
Vi har sett litt på utgiftene til pleie og omsorg for 2021 
(foreløpige tall, mars 2022). Det kan se ut til at Østre 
Toten har hatt noe nedgang i de viktigste 
kostnadsfunksjonene, hjemmebasert omsorg og omsorg i 
institusjon, mens Vestre Toten har hatt en økning. Dette 
tilsier isolert sett at Østre Toten vil komme bedre ut når 
tallene fra 2021 analyseres, men dette avhenger også av 
hvilke endringer som skjer på produksjonssiden. 

 
 
 
SAK NR. 48/2022 KOMMUNEBAROMETERET 2022 – VESTRE TOTEN 

KOMMUNE 
 

Fra behandlingen: 
Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken gjennomgikk og presenterte 
Kommunebarometeret 2022. Gjennomgangen ble supplert med 
resultater fra andre relevante analyser:  

1) Kommuneindeksen 2022 – Norges best styrte kommuner 
(Agenda Kaupang, august 2022) 

2) Effektivitetsanalyse 2020 (Teknisk beregningsutvalg, nov. 2021) 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar til orientering at Vestre Toten kommune 
er rangert som nr. 192 av landets kommuner.  
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at det er store variasjoner 
mellom de 12 sektorene som er rangert: 

 

 Sektor Plassering  
(356 kommuner i alt) 

1 Grunnskole 124 
2 Pleie og omsorg 252 



5 

3 Barnevern 216 
4 Barnehage 264 
5 Helse 250 
6 Sosialtjeneste 46 
7 Kultur 185 
8 Miljø 19 
9 Saksbehandling 338 
10 Vann, avløp og renovasjon 188 
11 Økonomi 327 
12 Kostnadsnivå 109 

 

 
3. Kontrollutvalget har særlig merket seg:  

 

• Saksbehandling (338. plass) 
Kommentar: Kommunen oppnår bunnplassering 
innenfor denne sektoren. En nærmere gjennomgang av 
nøkkeltallene innenfor sektoren viser at kommunen har 
store mangler i innrapportering av tall på området. 
Kommunedirektøren bes om å se nærmere på dette og 
sikre korrekt innrapportering for neste år. Også i 2021 
og 2020 var det svikt i innrapporteringen på sektoren.  

 
 
 
SAK NR. 49/2022 PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRETS MØTER 

23.06.2022 OG 01.09.2022 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoller fra kommunestyrets møter den 23.06.2022 og den 
01.09.2022 tas til orientering.  
 

 
 
SAK NR. 50/2022 HORISONT MILJØPARK IKS 

 
Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig satt på sakslista med bakgrunn i omtale/artikler i 
Oppland Arbeiderblad: 

• Skal ha gått gjennom Giævers e-poster – avspist med tre 
måneder etterlønn (publisert 14.09.2022) 

• Giæver taus etter avgangen fra Horisont – styrelederen ber om 
ro (publisert 12.09.2022) 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget mener det kan være grunnlag for å 
undersøke prosessen omkring daglig leders avgang i 
Horisont Miljøpark IKS. Det tas kontakt med de andre 
kontrollutvalgene i eierkommunene for å drøfte dette 
nærmere.  
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Raufoss, 15. september 2022. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 15. september 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. 52/2022 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
ANBUDSKONKURRANSE - SEKRETÆR FOR 
KONTROLLUTVALGET 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 25.10.2022 Utvalgsleder  Nei 

     
 
Saksdokumenter:  

1. Innstilling fra innkjøpsenheten 
2. Konkurransegrunnlag – sekretærtjenester for kontrollutvalgene i 

Hadelands- og Gjøvikregionen 
 

 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Kontrollutvalget er tidligere orientert om at det er igangsatt en prosess med ny konkurranseutsetting 
av sekretærfunksjonen i forbindelse med at kontrakten med nåværende sekretær utløper 31.12.2022.  
 
Anbudskonkurransen er et samarbeid mellom de fem kommunene i Gjøvikregionen (Gjøvik, Østre 
Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land) og de tre kommunene i Hadelandsregionen (Gran, 
Lunner, Jevnaker), totalt åtte kommuner. 
 
Det er felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen som har gjennomført anbudskonkurransen, i samarbeid 
med lederne i de åtte kontrollutvalgene og felles innkjøpsenhet på Hadeland.   
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Etter en prosess med utforming av konkurransegrunnlag (vår/sommer 2022) ble konkurransen utlyst 
nasjonalt gjennom den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser (Doffin). Det ble 
satt opp følgende tidsplan for gjennomføringen: 
 

Planlagte aktiviteter/milepeler Tidspunkt 
Kunngjøring i DOFFIN / TED 28.08.2022   
Frist for å levere tilbud 29.09.2022 kl. 1300 
Evaluering Uke 39 – 41 
Valg av leverandører og meddelelse til leverandører Uke 42 
Klagefrist leverandører Uke 44 
Kontraktsinngåelse Uke 45 
Virkningsdato avtale Uke 1/2023. 

 
  
Utvalgsleder presenterer saken i møtet og legger frem innstilling fra innkjøpsenheten.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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SAK NR. 53/2022 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
VANNFORSYNING OG DRIKKEVANN I VESTRE TOTEN 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 25.10.2022 Utvalgsleder  Nei 

     
Saksdokumenter:  
(ingen) 

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Saken er en oppfølging av Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 der 
vannforsyning og drikkevann er ett av flere prioriterte tema. 
 
Kontrollutvalget har tidligere vedtatt å invitere administrasjonen til å orientere. Bestillingen er 
formulert slik, jf. tidligere vedtak:  
  

Kommunedirektøren/administrasjonen inviteres til å informere om kommunens 
vannforsyningsnett med vekt på:  

- Organisering, kapasitet og kompetanse. 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse mht. kommunens vannkilder, vannbehandling og 

ledningsnett. 
- Reservevannkilder. 
- Standard på ledningsnettet og vedlikeholdsbehov. 
- Planer og rutiner for drift av vannbehandlingsanlegg og nett. 
- Beredskapsplaner på området. 
- Vannkvalitet. 
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Saken er første ledd i en forundersøkelse der hensikten er å gi kontrollutvalget et grunnlag for å 
vurdere om det bør gjennomføres grundigere kartlegging, eller om det kan være aktuelt å 
gjennomføre en forvaltningsrevisjon på området.  

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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SAK NR. 54/2022 

Vestre Toten kommune 

HORISONT MILJØPARK IKS – VURDERING AV 
UNDERSØKELSE 

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 25.10.2022 Kjetil Solbrækken Nei 

Saksdokumenter: Vedlagt: 
1. Notat fra Kommuneadvokaten i Gjøvik (08.10.2022)
2. Diverse avisartikler

Vedlegg 1 
Vedlegg 2-5 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Saken er en oppføling av vedtak i kontrollutvalgets møte 15.09.2022 (sak 50/2022): 

Kontrollutvalget mener det kan være grunnlag for å undersøke prosessen omkring daglig 
leders avgang i Horisont Miljøpark IKS. Det tas kontakt med de andre kontrollutvalgene i 
eierkommunene for å drøfte dette nærmere.  

Bakgrunnen for saken er medieoppslag om at ansattes e-post er gjennomgått av ledelsen forut for 
avgangen til administrerende direktør (se vedlegg 2-5).  

Kommuneadvokaten i Gjøvik har, på oppdrag fra ordfører i Gjøvik kommune, avgitt en uttalelse om 
kontrollutvalgets ansvar og myndighet i et IKS. Dette har relevans for saken og følger vedlagt (se 
vedlegg 1).  

Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak. 
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Oversikt over behandling av saken i kontrollutvalgene i eierkommunene: 
(Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land): 

• Gjøvik:
Saken ble behandlet i deres møte den 6/10-22 der det ble fattet slikt vedtak (sak 42/2022):

1. Saken utsettes.
2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å igangsette en dialog med lederne i

kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene (Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land
og Søndre Land) om saken.

Saken følges opp i neste møte den 3/11-22. 

• Østre Toten:
Saken ble behandlet i deres møte den 7/10-22 der det ble fattet slikt vedtak (sak 43/2022):

Kontrollutvalget i Østre Toten kommune mener det er viktig for tilliten til selskapet at 
en uavhengig part avklarer om selskapet har gjort innsyn i ansattes e-post slik det 
hevdes, og om selskapet/arbeidsgiver eventuelt har hatt nødvendig hjemmelsgrunnlag 
for dette. 

• Nordre Land (behandler saken i møte den 17/10-22)
Saken ble behandlet i deres møte den 17/10-22 der det ble fattet slikt vedtak (sak 44/2022):

Saken utsettes. 

• Søndre Land (behandler saken i møte den 24/10-22)
Informasjon om behandlingen i Søndre Land presenteres i møtet.
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NOTAT 

Til: Kari Sollien, kommunedirektør 

Kopi: Torvild Sveen, ordfører 

Fra: Ketil R. Sveen, kommuneadvokat 

Dato: 2022-10-08 

Sak: Kontrollutvalgets ansvar og myndighet i et IKS 

Det vises til e-post av 30.09.2022 fra kommunedirektør. 

I e-posten vises til at kontrollutvalget i Vestre Toten kommune i møte 15.09.2022 har vedtatt å 

undersøke prosessen omkring daglig leders avgang i Horisont Miljøpark IKS  

(KU sak 50/2022), og at de vil kontakte øvrige kontrollutvalg for å drøfte det nærmere.  

Kommunedirektør viser til spørsmål fra ordfører som ønsker en vurdering av hvilken rolle/posisjon et 

kontrollutvalg har til å utføre en kontroll av det som er håndtert som en personalsak av IKS-

selskapets styre. Videre bes vurdert om det er noe kommunen som eier av selskapet bør foreta seg i 

sakens anledning. 

Fra kontrollutvalget i Vestre Toten kommune sin møtekontroll hitsettes følgende: 

HORISONT MILJØPARK IKS 

Fra behandlingen:  

Saken ble enstemmig satt på sakslista med bakgrunn i omtale/artikler i Oppland 

Arbeiderblad:  

• Skal ha gått gjennom Giævers e-poster – avspist med tre måneder etterlønn

(publisert 14.09.2022)

• Giæver taus etter avgangen fra Horisont – styrelederen ber om ro (publisert

12.09.2022)

Vedtak, enstemmig: 

Kontrollutvalget mener det kan være grunnlag for å undersøke prosessen omkring daglig 

leders avgang i Horisont Miljøpark IKS. Det tas kontakt med de andre kontrollutvalgene i 

eierkommunene for å drøfte dette nærmere. 

VEDLEGG 1
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Spørsmål til vurdering 

Spørsmål (1) Kan kontrollutvalget i en deltakerkommune i et IKS foreta en kontroll av en personalsak 

som er håndtert av styret i IKS` et? 

Spørsmål (2) Dersom vurderingen av spørsmål (1) leder til et negativt svar, eller tvil om 

kontrollutvalgets myndighet om undersøkelse av en personalsak mellom IKS-styret og 

administrasjon; Hvordan kan i så fall en deltakerkommune håndtere saken? 

 

Vurdering 

Spørsmål (1) - Kan kontrollutvalget i en deltakerkommune i et IKS foreta en kontroll av en 

personalsak som er håndtert av styret i IKS` et? 

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet er regulert i kommunelovens kapittel 23. Gjeldende 

kommunelov ble vedtatt i 2018 med ikrafttredelse f.o.m. det konstituerende møte i det enkelte 

kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023, senest ved det konstituerende møtet 

innen utgangen av oktober 2019. 

Gjeldende kommunelovs § 23-2 er i det vesentlige en videreføring av kommuneloven fra 1992 § 77 

nr. 4 til 10. Bestemmelsen omfatter kontrollutvalgets ansvar og myndighet for et «påse-ansvar» for 

revisjon, økonomisk forvaltning, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.   

Gjeldende kommunelovs § 23-4 om eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver 

kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring.  

Slik vedtaket fra kontrollutvalget i Vestre Toten må forstås vil en eventuell slik undersøkelse 

omhandle forhold mellom selskapets styre og administrerende direktør i selskapet. 

Spørsmålet er om en deltakerkommunes kontrollutvalg, og et vedtak om undersøkelse av forhold 

mellom selskapets styre og administrerende direktør, er et forhold som omfattes av kontrollutvalgets 

ansvar og myndighetsområde iht kommunelovens bestemmelser. 

I henhold til kommunelovens § 23-2 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med 

forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper (eierskapskontroll), jfr bokstav d. 

I henhold til kommunelovens §23-4, første ledd, omhandler eierskapskontroll, sitat: 

«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring». 

I forarbeidene til § 23-4 om eierskapskontroll vises til at bestemmelsens første ledd er nytt ved 2018-

loven, og «definerer hva som menes med eierskapskontroll».  

Deltakerkommunenes eierinteresser i et IKS utøves av representantskapet, jfr IKS-loven § 7, som 

dermed utøver eierstyring gjennom sine valgte medlemmer i representantskapet, mens selve 

forvaltningen av selskapet ligger hos styret og daglig leder.  

Selskapets eierorgan og øverste myndighet er slik representantskapet. Det er i denne sammenheng 

av betydning at det er den enkelte deltaker, her deltakerkommune, som har instruksjonsmyndighet 

over sine medlemmer i representantskapet, og at de i kraft av dette kan gi instruks om bl.a. 

stemmegivningen i saker representantskapet skal avgjøre. Instruksjonsmyndigheten kan ikke utøves i 

strid med loven, selskapsavtalen eller avtaler eller vedtak som er bindende for selskapsforholdet.  
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Det er således representantskapet som eierorgan som utøver kontroll med styret ved at de  

(i) bestemmer sammensetningen på styret, (ii) kan instruere styret og omgjøre beslutninger, og (iii) 

kan gjennom selskapsavtalen fastslå at nærmere angitte saker må godkjennes i representantskapet. 

Alminnelige selskapsrettslige prinsipper kan også sette grense for instruksjonsmyndigheten.  

I lovkommentaren til bestemmelsen i IKS-loven § 7 fremgår at den enkelte deltakerkommune heller 

ikke kan instruere selskapets styre eller administrasjon direkte, men må utøve sin innflytelse 

gjennom representantskapet.  

Utøvelse av eierinteresser gjennom at det enkelte kommunestyre har instruksjonsmyndighet over 

medlemmene til representantskap, som velger og utøver kontroll med IKS-selskapets styre, er i 

samsvar med anerkjente prinsipper for eierstyring, jfr kommunelovens § 23-4, første ledd. 

Når det gjelder innsyn og undersøkelser i selskaper er det regulert i kommunelovens § 23-6 flg, som i 

hovedsak er en videreføring av tidligere kommunelovs § 80. I følge bestemmelsen kan et 

kontrollutvalg kreve opplysninger fra og gjøre undersøkelser i interkommunale selskaper, råd og 

oppgavefellesskap, og er et redskap for en kommunes utøvelse av sitt medeierskap, men det er ikke 

et selvstendig grunnlag for selskapskontroll overfor f eks et IKS ut over det som følger av lov eller 

avtale.  

Av § 23-6, tredje ledd følger dernest at kommunestyret også kan fastsette regler om 

kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper, og om hvilke 

dokumenter som skal sendes til kontrollutvalget. 

Om en deltakerkommunes kontrollutvalg, eventuelt sammen med andre deltakerkommuners 

kontrollutvalg, på selvstendig grunnlag kan iverksette en undersøkelse som omhandler forholdet 

mellom selskapets styre og administrerende direktør synes etter dette ikke klart eller en selvfølge.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tolkningsuttalelse fra 2015 om 

kontrollutvalgenes ansvar for interkommunale selskap (gjaldt da tidligere lovs § 77 nr 5 som altså nå 

er videreført i § 23-2, første ledd bokstav d), uttalt at denne bestemmelsen, i tillegg til selskaper, gir 

hjemmel for kontrollutvalget til å føre kontroll med kommunens forbindelse med en interkommunal 

sammenslutning etter kommuneloven. 

I denne tolkningsuttalelsen mente departementet imidlertid at når det gjelder interne forhold innen 

sammenslutningen, herunder forstås også interne forhold i et IKS, som  forholdet mellom styret og 

sammenslutningens administrasjon, vil ikke kontrollutvalget i den enkelte deltakerkommune 

ha adgang til å føre tilsyn med hjemmel i den nevnte lovbestemmelsen (dagjeldende § 77 nr 5 som 

nå er videre ført i någjeldende § 23-2, bokstav d).  

Det er naturlig å forstå departementets uttalelse dithen at en deltakerkommunes kontrollutvalg 

neppe har lovhjemmel for på selvstendig grunnlag å kontrollere forhold mellom IKS-styret og 

administrasjonen, herunder heller ikke da en undersøkelse av en personalsak med selskapets 

administrerende direktør. 

I tolkningsuttalelsen uttalte departementet videre at det er deltakerkommunene i et IKS som har 

tilsynsansvaret overfor sammenslutningen, og med mindre annet er bestemt, vil dette ansvaret 

tilligge kommunestyrene i fellesskap.  

Departementet viste så videre i samme uttalelse til at kommunene har frihet til å fastsette regler om 

kontroll og innsyn i avtale og vedtekter, og antok at deltakerkommunene vil kunne bestemme at 

kontrollutvalget i f eks en av kommunene skal kunne utøve kontroll med sammenslutningen på deres 
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vegne, og rapportere til samtlige deltakerkommuner. Departementets uttalelse her oppfattes 

imidlertid å gjelde selve det alminnelige tilsynet for kontrollutvalgenes ansvar og myndighet.    

 

På den annen side kan denne uttalelsen fra departementet etterlate spørsmål om for eksempel den 

enkelte deltakerkommunes kommunestyre kan instruere sine medlemmer i representantskapet om 

stemmegivning i en sak hvor representantskapet som selskapets øverste eierorgan vil ta opp 

spørsmålet om en slik undersøkelse.  

Deltakerkommunene i Horisont IKS har vedtatt en selskapsavtale som regulerer forholdene mellom 

deltakerkommunene og hvordan forvaltningen av selskapet skal ivaretas. Fra arkiv fremgår at 

selskapsavtalen sist ble revidert i november 2020, og ble vedtatt av kommunestyret i Gjøvik 

26.11.2020 med virkning fra 01.01.2021. I Vestre Toten kommune ble selskapsavtalen behandlet i sak 

37/2020 i møte 26.11.2020, og vedtatt godkjent med virkning fra samme dato 01.01.2021. Det 

forutsettes at øvrige deltakerkommuner har fattet tilsvarende vedtak. 

Fra selskapsavtalen hitsettes følgende, sitat: 

«Punkt 5.2 

Forvaltningen av selskapet hører inn under styret, som har ansvaret for en tilfredsstillende 

organisering av selskapets virksomhet. Styret skal påse at selskapets virksomhet drives i samsvar med 

selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt 

av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for 

betryggende kontroll.  

Punkt 5.4  

Styret skal:  

- ansette/avskjedige administrerende direktør og fastsette lønn og instruks.  

 

Punkt 5.5  

Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse av virksomheten og har instruksjons- og 

omgjøringsmyndighet overfor administrerende direktør.» 

 

De aktuelle bestemmelser i selskapsavtalen, som her er sitert, er i samsvar med bestemmelser om 

styrets myndighet i IKS-lovens §§ 13 og 14. 

Ut fra gjennomgangen ovenfor synes det vanskelig å fastslå med sikkerhet at en deltakerkommunes 

kontrollutvalg på et selvstendig grunnlag lovlig kan iverksette en undersøkelse knyttet til en 

personalsak i selskapet.  

Det må således antas, særlig med vekt på departementets tolkningsuttalelse fra 2015, at gjeldende 

bestemmelser i kommuneloven om kontrollutvalgets ansvar og myndighet ikke automatisk kan 

hjemle at en deltakerkommunes kontrollutvalg kan kontrollere forhold mellom selskapets styre og 

administrerende direktør i selskapet, spesielt hva angår administrerende direktørs 

ansettelsesforhold.  

Ut fra dette kan det reises tvil om kontrollutvalget kan fatte et lovlig vedtak om å iverksette en slik 

undersøkelse som kontrollutvalget i Vestre Toten kommune har fattet.  

 

I gjeldende selskapsavtale fremgår også klart at det er det valgte styret som har ansvar og myndighet 

for å ansette/avskjedige administrerende direktør.  
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I vedtaket fra kontrollutvalget i Vestre Toten kommune fremgår at det skal tas kontakt med 

kontrollutvalgene i eierkommunene for å drøfte deres vedtak nærmere.  

Dersom eierne, her ved deltakerkommunene, mener det vil være hensiktsmessig å vurdere om den 

aktuelle saken skal undersøkes, er det nærliggende å legge til grunn gjeldende prinsipper for 

eierstyring og kontroll.  Det leder til at det enkelte kommunestyre behandler spørsmålet og som 

følge av det instruerer sine representanter i representantskapet om eventuelt å iverksette en slik 

undersøkelse.  

Som det fremgår av gjennomgangen ovenfor vurderes at det under tvil ligger utenfor 

kontrollutvalgets selvstendige ansvar og myndighet å undersøke et forhold mellom styret og 

administrerende direktør; uten at et bestemt kontrollutvalg er gitt slik instruks fra selskapets 

representantskap. Stemmegivningen for medlemmer i representantskapet følger av instruks fra de 

respektive kommunestyrer. 

 

Konklusjon: 

Spørsmålet reiser tvil om en deltakerkommunes kontrollutvalg har hjemmel for på selvstendig 

grunnlag å undersøke prosessen omkring daglig leders avgang i Horisont Miljøpark IKS. Det vises 

særlig til tolkningsuttalelsen i 2015 fra Kommunal – og Moderniseringsdepartement.  

 

 

Spørsmål (2) - Dersom vurderingen av spørsmål (1) leder til et negativt svar, eller tvil om 

kontrollutvalgets myndighet om undersøkelse av en personalsak mellom IKS-styret og 

administrasjon; Hvordan kan i så fall en deltakerkommune håndtere saken? 

 

Slik gjennomgangen over redegjør for er det selskapets representantskap som velger medlemmer til 

representantskapet som igjen i henhold til alminnelige prinsipper for eierstyring har tilsyn med 

selskapets styre.  

Representantskapet består som kjent av valgte medlemmer fra deltakerkommunene. 

Det er representantskapets leder som innkaller til møte når det er nødvendig for behandling av en 

sak som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles, eller når det ellers er nødvendig for 

behandling av en bestemt sak.  

Representantskapets leder plikter ellers å innkalle representantskapet til møte når styret, revisor 

eller minst en av deltakerne, eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det for 

behandling av en bestemt sak, jfr IKS-loven §8.  

Et krav fra en deltaker om møte i representantskapet må ha grunnlag i et vedtak i kompetent organ 

innen vedkommende kommune.  

Slik vedtaket fra kontrollutvalget i Vestre Toten foreligger ved at det skal tas opp med de øvrige 

deltakerkommunenes kontrollutvalg om å drøfte saken, vil det ikke være unaturlig at spørsmålet om 

et kontrollutvalgs hjemmel til å foreta en slik kontroll vurderes av de øvrige kontrollutvalgene selv.   

Det vil heller ikke være unaturlig at spørsmålet om en slik undersøkelse skal foretas, og eventuelt da 

av hvem og hvordan en slik undersøkelse skal gjennomføres, også behandles av eierorganet ved 

representantskapet, og da herunder ved stemmegivning etter instruks av kompetent organ i 

deltakerkommunene.    
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Konklusjon: 

Det vil ikke være unaturlig at kontrollutvalgene selv vurderer spørsmål om rammene for 

myndighetsområdet for kontrollutvalget i forhold til den aktuelle saken.  

 

Deltakerkommunene kan uansett hver enkelt ta opp spørsmålet med representantskapets leder om 

innkalling av representantskapet for behandling av de spørsmål saken reiser.  

   

Deltakerkommunene kan også hver enkelt i sine organer vurdere å ta opp spørsmålet om å foreta en 

undersøkelse slik kontrollutvalget i Vestre Toten kommune har vedtatt.  Deltakerkommunenes 

beslutning er da instruks for representantskapsmedlemmenes stemmegivning i selskapets 

representantskap. 

 

 

Med hilsen 

 

Ketil Randen Sveen 

Kommuneadvokat 

 



1 

Giæver taus etter avgangen fra Horisont – 
styrelederen ber om ro 

SLUTTER: Mandag offentliggjorde Horisont IKS at Stein Giæver ikke lenger skal være 
adminstrerende direktør. Foto: Marius B. Staveli 
Åpne deleknapper for artikkelen 

 12.09.22 14:49 

 Erik Børresen  Tomas Jevne 
Stein Giæver og Horisont IKS har vært uenige om strategiske valg. 
 For abonnenter 

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer utover det som står i pressemeldingen,
sier Stein Giæver etter Horisont-avgangen til Oppland Arbeiderblad.

I pressemeldingen, som ble sendt ut mandag ettermiddag, heter det at styret og 
administrerende direktør i Horisont IKS over tid har vært uenige om strategiske 
valg. 

Før sommeren omtalte OA i flere omganger sterke meninger om Horisont Miljøpark 
IKS og datterselskapet Horisont Renovasjon AS. Blant annet ble administrerende 
direktør Stein Giæver beskyldt for bøllete oppførsel og for å ha skapt en fryktkultur 
blant de ansatte. 

VEDLEGG 2

mailto:erik.borresen@oa.no
mailto:tomas.jevne@oa.no
https://www.oa.no/fastholder-at-horisont-sjefen-opptrer-bollete-alt-skjer-pa-telefonen-det-er-et-problem/s/5-35-1541518
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Samtidig var både ansatte og ledelse misfornøyde med styrets agerende, eller 
mangel på sådan, i kjølvannet av en revisjonsrapport der selskapet fikk kritikk på 
flere punkter. De ansatte OA snakket med da, avviser anklagene mot Giæver. 

– Vi vil ha ro 
Giæver ble sykmeldt i juni, og siden representantskapsmøtet, hvor økonomi- og HR-
sjef Kai Løvstad møtte i hans sted, har det vært stille rundt selskapets ledelse. Slik 
ønsker styreleder Aass Taralrud at det fortsatt skal være. 

– Det er viktig at selskapet nå får ro, og at vi kan utvikle det videre. De ansatte har 
gjort og gjør en kjempejobb, og det er viktig at de får honnør, sier styrelederen til 
Oppland Arbeiderblad mandag. 

Hun ønsker ikke å utdype hvilke strategiske valg det har vært uenighet rundt. 
Taralrud bekrefter at Horisont har inngått en sluttavtale med Giæver. 

– Den innebærer tre måneder med etterlønn. Han har tre måneders oppsigelsestid, 
opplyser Taralrud. 

Anne Hagenborg, som leder representantskapet i Horisont, sier hun har full tillit til 
styret og det er bra det er kommet til en enighet. 

– Stein har gjort mye bra for Horisont og vi vil takke ham for det, sier hun. 

Hagenborg opplyser at representantskapet vil be om mer informasjon på et senere 
møte. 

Tilbakeviste sosial dumping 
I november 2020 omtalte OA skarpe anklager om sosial dumping mot Horisont-
ledelsen. Anklagene vakte skarp kritikk fra politisk hold i eierkommunene. Ikke 
minst i sosiale medier fikk administrerende direktør Stein Gievær gjennomgå. 

Styreleder Torunn Aass Taralrud gikk like etterpå ut med en beklagelse for at 
tvisten med Fagforbundet ikke hadde vært løst tidligere og på en bedre måte. I juni 
i år kunne OA melde at Horisont-ledelsen, med Stein Giæver i spissen, i et tilsvar til 
disse påstandene frifant seg selv grundig. Dette ble derimot ikke kommunisert 
offentlig. Ikke med ett ord kommenterte hun påstandene om uakseptabel 
personalbehandling og grov utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Verken i den 
felles uttalelsen som styret og Fagforbundet kom med, eller i andre uttalelser, ble 
sosial dumping-anklagen avvist, mener ansatte i Horisont som OA har snakket med. 

https://www.oa.no/horisont-ansatte-onsker-styret-pa-dynga-gir-full-stotte-til-sjefen/s/5-35-1540954
https://www.oa.no/horisont-sjefen-er-sykmeldt-styret-lover-a-ga-de-ansatte-i-mote/s/5-35-1546216
https://www.oa.no/oa-avslorer-horisont-frifant-seg-selv-for-sosial-dumping-men-det-sa-styret-aldri-hoyt/s/5-35-1548432
https://www.oa.no/oa-avslorer-horisont-frifant-seg-selv-for-sosial-dumping-men-det-sa-styret-aldri-hoyt/s/5-35-1548432
https://www.oa.no/oa-avslorer-horisont-frifant-seg-selv-for-sosial-dumping-men-det-sa-styret-aldri-hoyt/s/5-35-1548432
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OA er kjent med at det internt i Horisont IKS har hersket en utbredt oppfatning om 
at Aass Taralrud og styret sammen med Fagforbundet bidro til at det i lang tid 
etterpå hang et etterlatt inntrykk av sosial dumping og profittmaksimering over 
selskapet. 

Også andre i og rundt Horisont-sfæren mener dette på urimelig vis har vært egnet 
til å bryte ned og svekke tilliten til sjefen for selskapet: Stein Gievær. 

Politisk diskusjon 
Etter diskusjonene rundt Horisont på tampen av våren og inn i juni, mente Gjøvik-
politiker Finn-Olav Rolijordet (Rødt) at politikerne i større grad måtte engasjere 
seg i saken for å avdekke utfordringene rundt selskapet. 

Han viste blant annet til at de ansatte tydelig ba om en endring i styret. 

– Disse klare, dramatiske meldingene fra ansatte er en klar beskjed til oss politikere 
i eierkommunene om å engasjere oss. For meg er det ikke mulig å utøve eierpolitikk 
i et interkommunalt selskap der de ansatte krever at styret må gå, uten å få dette på 
dagsorden, sa Rolijordet, som beskrev situasjonen som «meget dramatisk». 

Horisont Miljøpark IKS er et interkommunalt avfallsselskap som er eid av 
kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Det er 
om lag 60 ansatte. 
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Skal ha gått gjennom Giævers e-poster – 
avspist med tre måneder etterlønn 

INGEN SLUTTAVTALE: Stein Giæver fikk kun ordinær lønn i tre måneder. 
Foto: Arkiv 

 14.09.22 17:36 

 Sæmund Moshagen  Tomas Jevne  Erik Sønstelie 
Ifølge uavhengige kilder skal det ha vært en gjennomgang av Horisont-sjefens e-
poster forut for inngåelsen av sluttavtalen. 
 For abonnenter 

– Jeg kan ikke gi noen opplysninger om prosessen, svarer styreleder Torunn Aass
Taralrud på spørsmål om dette er tilfelle.

På spørsmål om kjennskap til om det har vært en e-postgjennomgang, svarer 
representantskapets leder Anne Hagenborg: 

– Det har jeg ingen kommentar til. Prosessen i forhold til daglig leder er styrets
ansvar. Vi har tillit til at den prosessen har foregått på en ordentlig måte.

Kravene for å gjennomsøke ansattes e-post er strenge og er regulert i forskrift, og 
den ansatte skal som hovedregel varsles på forhånd (se egen faktaramme). 

Det har ikke lyktes å få noen kommentar fra Stein Gievær selv. 

VEDLEGG 
3
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Ingen fallskjerm 
Tirsdag kom beskjeden om at Stein Giæver fratrer stillingen som administrerende 
direktør i Horisont. Stein Giæver er 60 år gammel. Det er uvanlig at toppledere ikke 
har en avtale om etterlønn slik at arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse ikke 
gjelder. 

De siste årene har det i Gjøvikregionen vært sammenliknbare tilfeller der 
toppledere i offentlig virksomhet har gått av. Da Aslaug Dæhlen som 61-åring gikk 
av som rådmann i Østre Toten i 2019, beholdt hun tre år med etterlønn. 

Christl Kvam fikk mellomlegget mellom ny og gammel lønn fra Hamar kommune i 
forbindelse med sin avgang som kommunedirektør. 

Barnevernsleder Are Andersen fikk beholde ett års etterlønn da han trakk seg fra 
stillingen, noe som skapte rabalder i Gjøvik-politikken. 

Ester Gilen gikk av som kommunedirektør i Nordre Land i 2020. Da fikk hun ett års 
etterlønn. 

Stein Giæver fikk ingen slik «gyllen fallskjerm». 

Han fikk tre måneder med lønn, opplyste Torunn Aass Taralrud til OA mandag. Sagt 
med andre ord, han fikk ordinær lønn i den ordinære oppsigelsestiden etter ni år i 
jobben. 

Giæver ble ansatt som daglig leder i Horisont Renovasjon i 2017, og har vært 
administrerende direktør i Horisont Miljøpark siden 2013. Han kom fra en stilling i 
Raufoss Water & Gas AS. 

 
UENIGE OM STRATEGI: Styret, ved styreleder Torunn Aass Taralrud (til venstre) 
har vært uenig med Stein Giæver (til høyre) om strategiske valg. Foto: Sæmund 
Moshagen (Arkiv) 

https://www.oa.no/radmannen-i-ostre-toten-gar-av-beholder-full-lonn-i-tre-ar/s/5-35-990412
https://www.oa.no/jussekspert-kritisk-til-at-kvam-synes-a-fa-26-000-i-to-ar-i-gave-for-a-begynne-i-ny-jobb/s/5-35-1609050
https://www.oa.no/politikerne-legger-ballen-dod-vil-ikke-risikere-rettssak/s/5-35-1451200
https://www.oa.no/kommunedirektoren-slutter-pa-dagen-jeg-er-glad-og-lettet-over-at-vi-har-funnet-en-losning-sammen/s/5-35-1103094
https://www.oa.no/kommunedirektoren-slutter-pa-dagen-jeg-er-glad-og-lettet-over-at-vi-har-funnet-en-losning-sammen/s/5-35-1103094


3 
 

– Her er det noe som har skjedd 
– Her er det noe som har skjedd. 

Det sier førsteamanuensis Alexander Sønderland Skjønberg ved Handelshøyskolen 
BI. Han forsker blant annet på arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål ved Universitetet 
i Oslo, og har vært dommer i Arbeidsretten. 

– De som har frasagt seg oppsigelsesvernet, har krav på etterlønn. Har man ikke 
frasagt seg det, er det ofte slik at man får sluttvederlag for å unngå en rettstvist. Her 
er det noe som har skjedd når lederen går med bare tre måneders lønn. 

Skjønberg understreker at det blir spekulasjoner, men at dersom det var slik at det 
en avtale om etterlønn, kan den inneholde ulike klausuler. 

– Det er gjerne slik at sluttvederlaget faller bort hvis arbeidstakeren har gjort noe 
grovt. Det virker her som om han går frivillig. 

Alexander Sønderland Skjønberg mener det typisk vil være vanskelig å få seg nytt 
arbeid når man nærmer seg 60 år. 

– Som arbeidstaker er man gjerne tjent ved å få et tvistemål. 

Horisonts styre fra juni 

Styrets leder: Torunn Aass Taralrud 

Hanne Hogness, Espen Martinsen (nestleder), Knut Westrum, Pål Rønningen, 
Kjersti Nørstebø-Solbjør 

Ansatte mot styret 
Grunnen som oppgis for Giævers avgang er at styret og administrerende direktør i 
Horisont IKS over tid har vært uenige om strategiske valg. 

Etter det OA forstår, handler uenigheten om hvorvidt Horisont skal få drives som et 
selskap som andre selskaper, eller om eierkommunenes politiske ledelse skal ha 
hånda på rattet. 

Giæver blir av folk OA har snakket med beskrevet som en som «går i krigen» og 
med en sterk personlighet. 
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De ansatte i Horisont har stått bak administrerende direktør når det har stormet, 
og har etterlyst støtte fra styret i OAs spalter. Horisont-styrets leder valgte ikke å 
kommentere. 

Kilder sier til OA at de ansatte opplever ikke å ha blitt hørt av styret og at hvorvidt 
deres støtte til administrasjonen var ekte ble trukket i tvil. 

I mai ba ansatte eierne, kommunene i Gjøvikregionen, om å ta tak i 
samarbeidsproblemene mellom virksomheten og styret. 

Dette kreves for å gå gjennom ansattes e-post 

En arbeidsgiver kan bare gjøre innsyn i nåværende eller tidligere ansattes e-post 
eller private filer i to tilfeller, skriver Datatilsynet. 

Det første er når det er nødvendig for å ivareta driften av virksomheten. 

Det andre er ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkasse eller 
annet elektronisk utstyr medfører grovt brudd på de plikter som følger av 
arbeidsforholdet eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. 

Arbeidsgivers adgang til å søke i ansattes e-post er regulert av forskrift om 
arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale. 

Arbeidstaker skal så langt som mulig varsles og få anledning til å uttale seg før 
arbeidsgiver gjennomfører innsyn. I varselet skal arbeidsgiver begrunne hvorfor 
vilkårene for innsyn anses å være oppfylt og orientere om arbeidstakers rettigheter 
etter denne bestemmelsen. 

Det er ikke adgang til å fastsette instruks eller inngå avtale som fraviker 
bestemmelsene i forskriften til ugunst for arbeidstaker. 

Kilde: Lovdata og Datatilsynet 

Lovnad om «ny kurs» 
På representantskapsmøtet i juni møtte ikke Stein Giæver. Styreleder Torunn Aass 
Taraldrud bekreftet ved starten av møtet av Giæver var sykmeldt på spørsmål fra 
OA. 

Møtet ble lukket da en av representantene etterspurte mer informasjon om 
ledelsessituasjonen. Etter det OA erfarer, ble representantskapet i noen grad 
orientert om at det var en prosess i gang om ledelse og strategi da. 

https://www.oa.no/horisont-ansatte-onsker-styret-pa-dynga-gir-full-stotte-til-sjefen/s/5-35-1540954
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-07-02-1108
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/personvern-pa-arbeidsplassen/innsyn-epost-filer/
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I samme møte lovet styreleder Torunn Aass Taralrud en ny kurs, og at styret skal 
være tettere på driften. 

Horisont ble senhøsten 2020 anklaget for sosial dumping av Fagforbundet. Den 
interne rapporten som punkt etter punkt i flere øyne frikjente selskapet ble ikke 
kommunisert ut til offentligheten av styret. 

I etterkant av saken, skrev de uavhengige rådgiverne Odd Werner Hansen og Ola 
Limoseth en kronikk i OA der de spurte om styret var villig til å la Stein Giæver ta 
støyten for feil styret selv hadde begått. 

Representantskapet 

Gjøvik: Torvild Sveen og Kristin Stensrud Longva 

Østre Toten: Bror Helgestad og Guri Bråthen 

Vestre Toten: Stian Olafsen og Arild N. Ødegaard 

Nordre Land: Ola Tore Dokken og Linn T. Sunne 

Søndre Land: Anne Hagenborg og Tom Sørhagen 

Informerte representantskapet samme dag 
Leder i Horisonts representantskap, Søndre Lands ordfører Anne Hagenborg (Ap), 
sier hun ble informert av styreleder mandag om administrerende direktørs avgang. 
Hun ble valgt som ny leder i representantskapet på møtet i juni. 

– Jeg mottok på e-post fra styrelederen den samme pressemeldingen som ble sendt 
til media. Denne sendte jeg videre som informasjon til alle medlemmene i 
representantskapet, sier hun. 

En sak for styret 
Hagenborg sier administrerende direktørs sluttavtale er «en sak mellom styret og 
administrerende direktør». 

– Vi vil få nærmere informasjon om saken i neste representantskapsmøte. Dato for 
dette er ikke satt enda, men jeg vil tro det blir i løpet av oktober. 

– Dette er en personalsak som det ligger til styret å behandle. Det ble stilt spørsmål 
om personalsaken i representantskapsmøtet i juni. Det ble da bestemt å lukke 
møtet for offentlighet under den delen av møtet som gjaldt personalsaken. Den 

https://www.oa.no/oa-avslorer-horisont-frifant-seg-selv-for-sosial-dumping-men-det-sa-styret-aldri-hoyt/s/5-35-1548432
https://www.oa.no/horisont-en-historie-om-a-rette-baker-for-smed/o/5-35-1540864
https://www.oa.no/horisont-en-historie-om-a-rette-baker-for-smed/o/5-35-1540864
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informasjonen vi fikk da, er den informasjonen vi som representantskap har fått om 
personalsaken inntil vi mandag mottok pressemeldingen om at det er inngått en 
sluttavtale, sier Anne Hagenborg. 

Ifølge selskapsavtalen for Horisont IKS, er representantskapets ansvar valg av 
styre, styreleder og nestleder. Det er opp til styret å ansette eller avskjedige 
administrerende direktør. 

OA har forsøkt å innhente kommentar fra Stein Gievær. Heller ikke tillitsvalgte som 
tidligere har gått ut med sterk støtte til Horisont-sjefen har det lyktes avisen å få 
kommentar fra. Men kilder som forsvarer Gievær gir overfor OA uttrykk for at de 
mener det i lang tid har vært arbeidet aktivt for å kvitte seg med ham og de 
uttrykker seg kritisk til hvordan han har blitt behandlet av styre og representanter 
for eiere. 
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Oa.no 15/9-22 

Flere e-poster i Horisont skal ha blitt 
gjennomgått – må ha hatt konkret 
informasjon 

ENIG OM Å SKILLE LAG: Adm.direktør Stein Gievær og styreleder Torunn Aass 
Taraldrud har signert på en avtale der Horsiontsjefen slutter frivillig med lønn i tre 
måneder i oppsigelsestiden. Foto: AR>KIV 
Åpne deleknapper for artikkelen 

 15.09.22 17:55 

 Tomas Jevne  Erik Sønstelie 
Styret i Horisont må ha hatt konkret informasjon for at gjennomgangen av 
Stein Giævers e-poster skal være lovlig. 

VEDLEGG 4

mailto:tomas.jevne@oa.no
mailto:erik.sonstelie@oa.no
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Etter det OA forstår skal gjennomgangen av Horisont-sjefens e-poster 
dessuten ha omfattet flere enn ham selv. 

Det skal ha vært utvist interesse for e-post-kommunikasjonen til daværende 
kommunikasjonssjef Tom Erik Holmlund og representanter for 
konsulentselskapet Altero. Selskapet var i en periode hyret inn av Horisont for 
å bistå selskapet. De skrev også i vår et leserinnlegg om saken. 

Ingen av dem ønsker å kommentere saken i OA. 

Stort inngrep 
Tirsdag kom beskjeden om at Stein Giæver fratrer stillingen som 
administrerende direktør i Horisont. Han gikk av med tre måneders lønn i 
oppsigelsestiden. 

Det er uvanlig at toppledere ikke har en avtale om etterlønn som følge av at 
arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse ikke gjelder for dem. 

Hvorfor styret mener det har vært grunnlag for å ta seg inn i epostene til 
administrerende direktør og dialogen med andre, er ukjent. 

Det er normalt ikke lov for en arbeidsgiver å gå inn i en ansatts e-postkonto . 

Risikerer bøter 
I 2021 ble NTNU bøtelagt med 150.000 kroner av Datatilsynet da de 
avskjediget Øyvind Eikrem. NTNU hadde ikke redegjort for hvorfor 
universitetet skulle ha en «begrunnet mistanke» til å undersøke e-postkontoen 
til Eikrem. 

Datatilsynet opplyser til Oppland Arbeiderblad at de ikke kan kommentere 
Giævers avgang Horisont IKS. 

– Vi kan ikke kommentere lovligheten i den konkrete saken uten 
saksbehandling, skriver juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet Jeanette 
Dyrkorn til Oppland Arbeiderblad. 

Personvern gjelder også på arbeidsplassen 
Men arbeidsgiver må ha konkret informasjon som rettferdiggjør at en ansatts 
e-postboks gjennomsøkes. 
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– Retten til personvern og privatliv er en grunnleggende menneskerettighet,
og den gjelder også på arbeidsplassen. Det er strenge regler for når
arbeidsgiver kan gjøre innsyn i arbeidstakers e-postkasse. Arbeidsgiver er selv
ansvarlig for å sette seg inn i reglene og må gjøre grundige vurderinger i
forkant, skriver juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet Jeanette Dyrkorn til
Oppland Arbeiderblad i en e-post.

– Under e-postinnsynet må man gjøre konkrete søk etter det man er ute etter.
Man kan ikke bla gjennom e-postkassen, da får arbeidsgiver tak i flere
opplysninger enn det var grunnlag for, fortsetter Dyrkorn.

Må ha konkret informasjon 
Et innsyn kan være tillatt under to omstendigheter: Hvis det er nødvendig for 
å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved 
virksomheten, eller hvis arbeidsgiver har begrunnet mistanke om at 
arbeidstakers bruk av e-postkassen medfører grovt brudd på arbeidstakerens 
plikter. 

Regjeringen skriver i sine merknader til e-postforskriften «at det skal foreligge 
begrunnet mistanke om forhold som kan medføre oppsigelse eller avskjed 
innebærer også at arbeidsgiver må ha mer enn en løselig antakelse». 

Må varsle 
– Arbeidsgiver må i utgangspunktet varsle om innsynet i forkant, slik at
arbeidstakeren har mulighet til å ivareta rettighetene sine. I varselet skal
arbeidsgiveren begrunne hvorfor vilkårene for innsyn anses å være oppfylt, og
orientere om arbeidstakers rettigheter, påpeker Jeanette Dyrkorn videre.

Arbeidstakeren har rett til å uttale og til å protestere mot innsynet. 
Arbeidstakeren har også rett til å være til stede under selve gjennomføringen. 

Etter det OA forstår ble epost-gjennomgang hos Giæver gjort i juni. 

Mye debatt 
Gjennomgangen skjedde i tid samtidig med at det debatten om selskapet gikk i 
OA og andre medier. 

I mai ba ansatte eierne, kommunene i Gjøvikregionen, om å ta tak i 
samarbeidsproblemene mellom virksomheten og styret. Frp-politiker Tor 
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Gaute Lien i Østre Toten sa til OA at han ikke lenger hadde tillit til 
Horisontsjefen. Kommunikasjonssjefen i Horisont, som nettopp hadde sagt 
opp i selskapet. svarte med å kritisere både Frp-politikeren og de folkevalgte. 
Han forsvarte sjefen og mente Giæver og ansatte i Horisont fremstod som 
rettsløse. 

Også ansatte gikk ut med forsvar for Horisont-lederen. 

Etter det OA forstår skal både styret og administrerende direktør i prosessen 
ha hatt juridisk bistand i hvert fall i deler av prosessen. Det kan koste eiere og 
styret dyrt om ikke alt har vært på stell i forbindelse med prosessen forut for 
Giævers undertegning av en sluttavtale. 

Vil ikke kommentere 
Kilder som har fulgt saken over tid hevdet at man har forsøkt å avslutte 
engasjementet med den omstridte sjefen i lengre tid fordi de mener han har 
opptrådt i strid med arbeidsgiver og eiernes vedtak og interesser. 

Andre mener det har vært drevet et rått kjør mot en mann som har utviklet 
renovasjonsselskapet og som de ansatte har forsvart. 

Horisont Miljøpark IKS er et interkommunalt avfallsselskap som er eid av 
kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land. 
Det er om lag 60 ansatte. 

Verken tidligere styreleder, tidligere kommunikasjonssjef eller 
representantene for konsulentselskapet ønsker å kommentere den siste 
utviklingen i saken. 

Stein Giæver har ikke besvart OAs henvendelser. 
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SAK NR. 55/2022 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
PLANLEGGING AV VIRKSOMHETSBESØK 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 15.09.2022 – UTSATT 

25.10.2022 
Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  
(ingen) 

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Bakgrunn for saken er vedtak i kontrollutvalgets møte den 08.06.2022 i f.m. sak om egenevaluering 
av kontrollutvalgets virksomhet:  
 

Kontrollutvalget ber leder og sekretær om å forberede et virksomhetsbesøk høsten 2022. 
Saken drøftes nærmere på neste møte den 15/9-22.  

 
Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune har tidligere ikke benyttet virksomhetsbesøk i sitt arbeid.  
 
Bruk av virksomhet er beskrevet i veilederen «Kontrollutvalgsboka» (se under).  
 
I veilederen/Kontrollutvalgsboka går det frem at «flere kontrollutvalg har etablert slik praksis». Når 
det gjelder kommunene i Innlandet fylke er utvalgssekretær ikke kjent med at noen av 
kontrollutvalgene har etablert fast praksis med virksomhetsbesøk.  
 
Virksomhetsbesøk som metode har vært drøftet i flere av kontrollutvalgene i regionen, men man er 
kommet til at det mest hensiktsmessige er å innhente opplysninger ved å invitere inn til 
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kontrollutvalgets møter, fremfor å reise ut. Ved drøfting i andre kontrollutvalg er ofte problematisert 
praktiske utfordringer med å reise ut, og at det lett oppstår usikkerhet og uklare forventinger knyttet 
til besøket. For å unngå dette må evt. virksomhetsbesøk forberedes nøye. Andre kontrollutvalg som 
har drøftet saken anser virksomhetsbesøk noe man kan benytte i spesielle tilfeller/saker der det 
åpenbart har nytte å foreta en befaring ute i virksomheten.  
 
Et sentralt moment i vurderingen er om virksomhetsbesøk er noe man skal benytte i særlige 
tilfeller (risikobasert/hendelsesorientert tilnærming), eller om man skal benytte dette som fast 
løpende praksis. Dersom det etableres en fast praksis bør det utarbeides en årsplan for antall 
virksomhetsbesøk og hvilke områder man skal besøke. 
 
Av prioriterte områder/saker i kontrollutvalget pr. d.d. (jf. vedtak) kan f.eks. Totenbadet være egnet 
sted for et virksomhetsbesøk. Bakgrunnen for forslaget er dels tidligere vedtak i kontrollutvalget om 
å følge opp foretaket, og dels at sannsynligvis lar seg gjennomføre på en praktisk god måte. 
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.  
 

Fra veilederen «Kontrollutvalgsboka» (2. utgave): 

Nedenfor følger utdrag fra veilederen:  

Virksomhetsbesøk 
For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent 
med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Dette kan også 
inkludere kommunale foretak og selskap. Flere kontrollutvalg har etablert en slik praksis. 
Besøkene initieres og gjennomføres av kontrollutvalget i samarbeid med sekretariatet. Hvor 
mye arbeid som legges ned i forbindelse med disse besøkene, kan tilpasses kontrollutvalgets 
behov og ressurssituasjon. Formålet med besøk er blant annet å: 

• bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen 
• undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale 

føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert 
• sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å 

få orientering om og innsyn i system og rutiner 
• få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid 
 
Kontrollutvalg som ønsker å etablere en fast praksis med virksomhetsbesøk, kan utarbeide en 
prosedyre for slike besøk. Planlagte besøk kan også inngå i en eventuell årsplan for 
kontrollutvalget. 

Eksempel: Virksomhetsbesøk 
Kontrollutvalget i Tromsø kommune gjennomfører to til tre etatsbesøk i året. Før besøket 
sender de ut en liste til etaten med dokumentasjon som de ønsker å få tilsendt i forkant av 
møtet. Dette kan være oversikt over organisasjonen og arbeidsdeling, internkontrollsystem, 
organisering av HMS med mer. Informasjonen danner grunnlag for å bli kjent med 
virksomheten og for å vurdere om internkontrollen fungerer som forutsatt. I etterkant av 
møtet skrives det et referat der kontrollutvalget oppsummerer sitt inntrykk av de områdene 
som har vært tema for besøket. Oppsummeringen tas inn i kontrollutvalgets årsrapport, 
dersom det ikke er forhold i referatet som tilsier at referatet bør sendes til kommune-styret. 
Referatet sendes også til administrasjons-sjefen som en orientering. 
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SAK NR. 56/2022 
 

Vestre Toten kommune  
 
 
 
 
 

 
STATUSRAPPORT 2. TERTIAL 2022 FRA INNLANDET 
REVISJON IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 25.10.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Statusrapport 2. tertial 2022 fra Innlandet Revisjon IKS 
 

Ja 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Statusrapport for 2. tertial 2022 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. 
 

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

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

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

• Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv):  
Budsjett: 239 timer.  
Prognose pr. 31/12: 5 timer (234 timer mindreforbruk). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innlandet Revisjon IKS

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

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik

Kontor Otta:
Ola Dahlsgate 3 A
2670 Otta

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

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

Studievegen 7
2815 Gjøvik

Ola Dalgsgate 3
2670 Otta

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

Lillehammer, 14.09.2022
J.nr./Referanse: 2022-1035 BH

Til Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
v/sekretariatet

Statusrapport 2. tertial 2022

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

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 31.08.2022.

OPPDRAGS FORBRUK Differanse
AVTALE Timer

Totenbadet KF 60 68 1060 -8

REGNSKAPSREVISJON
Revisjon av årsregnskapet 590 1060 366 1060 224
Attestasjoner og revisjonsuttalelser 160 1060 145 1060 15
Veiledning og bistand 20 1060 11 1060 9
SUM REGNSKAPSREVISJON 770 1060 522 1060 248

BESTILTE TJENESTER
Bestilte mindre undersøkelser 0 1160 0 0
Forvaltningsrevisjon 239 1160 5 1250 234
Eierskapskontroll 0 1160 0 0
SUM BESTILTE TJENESTER 239 1160 5 234

Møter i KU og KST 20 1160 4 1160 16

SUM TIMER 1029 531 498

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

Det er ingen nummererte brev til oppfølging.

mailto:postmottak@irev.no
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Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Timene gjelder arbeid med bestilt prosjektplan for et prosjekt om gjennomføring av tiltak og
måloppnåelse for hjemmetjenesten.

I møte 8.6.22, sak 36/2022 vedtok kontrollutvalget å avvente saken og følge den opp på nytt våren
2023.

Med hilsen

Bjørg Hagen
Daglig leder

BjørgHagen
Bjørg Hagen-3
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SAK NR. 57/2022 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV 
KOMMUNEREGNSKAPET OG TOTENBADET VESTRE 
TOTEN KF FOR 2022   
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 25.10.2022 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for 2022  
2. Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet  

(brev av 08.08.2022 fra Innlandet Revisjon IKS) 
 

Vedlegg 1 (ettersendes) 
Vedlegg 2 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av 
Vestre Toten kommunes årsregnskap for 2022 tas til orientering.  
 

2. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av 
Totenbadet Vestre Toten KF for 2022 tas til orientering.  
 

3. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
I tråd med etablert praksis presenterer Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor 
hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for inneværende år.  
Hensikten er å holde kontrollutvalget løpende orientert om regnskapsrevisjonens arbeid, jf. kravene i 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§ 3).  
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I tillegg til beskrivelse av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi, presenteres også revisors 
egenvurdering av sin uavhengighet til kommunen /oppdraget (se vedlegg).  Det siste følger av krav i 
lovverket om årlig å avgi en slik erklæring.  
 
Saken er en orienteringssak for kontrollutvalget. 
 
 
Kontrollutvalgets rolle/ansvar: 
 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, jf. § 3 i 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Dette er knyttet til flere forhold: 

- at revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal revisjonsskikk 
- at revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner 
- at revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget 

 
Kontrollutvalgets oppgave omfatter ikke en faglig vurdering av revisjonens utførelse, fordi det er 
revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen. 

I tillegg forventes det at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom 
regnskapsåret. Det er anbefalt at kontrollutvalget orienteres tre ganger i løpet av revisjonsåret; 
 

1) Etter gjennomført planlegging (presentasjon av revisjonsstrategien) 
2) Gjennom året (tilbakemelding om revisjonsarbeidet følger oppsatt plan, eller om det er 

grunnlag for å endre revisjonsstrategien på noen områder) 
3) Etter avsluttet revisjon (oppsummering av årets revisjon med funn og vurderinger i 

forbindelse med avleggelse av revisjonsberetningen og forut for kontrollutvalgets uttalelse 
til regnskapene) 

 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har i sin veileder for kontrollutvalgets «påse-ansvar» overfor 
regnskapsrevisor laget anbefalinger til hva kontrollutvalgene kan stille spørsmål om, undersøke eller 
avtale med revisor for å forsikre seg om at regnskapene blir revidert på en betryggende måte. Nedenfor 
er tatt inn anbefalinger som har relevans i f.m. orientering om planleggingen av revisjonsarbeidet:  
 

• Dokumentasjon av revisors uavhengighet  
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. 
Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. Det skal avgis uavhengighetserklæringer for hver 
kommune. 

• Kunnskap om revisjonens innhold 
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir revidert på 
en betryggende måte, bør kontrollutvalgene ha kunnskap om hva revisjonsarbeidet 
omfatter. 

• Revisjonsstrategi 
Revisor er underlagt flere faglige standarder for hvordan et revisjonsoppdrag skal 
planlegges, gjennomføres og rapporteres. Det skal blant annet utarbeides en overordnet 
revisjonsstrategi for hvert revisjonsoppdrag. Det er naturlig at kontrollutvalgene blir 
orientert om revisjonsstrategien så tidlig som mulig i revisjonsåret. Revisor kan 
presentere de overordnede vurderingene som er gjort i forhold til risikobildet for 
revisjonsoppdraget, hvordan revisjonen er planlagt gjennomført og eventuelle risiko- og 
fokusområder for revisjonsoppdraget.  
 
. 



Innlandet Revisjon IKS                                                    
 

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

Kontor Gjøvik: 
Studievegen 7 
2815 Gjøvik 
           
  

Kontor Otta: 
Ola Dahlsgate 3 A 
2670 Otta   
            
 

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

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

Studievegen 7 
2815 Gjøvik 
   

Ola Dalgsgate 3 
2670 Otta   

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

 

Gjøvik, 08.08.2022 
J.nr./Referanse: 2022-882/ID 

 
 
Til kontrollutvalget i Vestre Toten Kommune 
 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet for Vestre 
Toten kommune og Totenbadet Vestre Toten KF 
 
Innledning 

I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.06.18, Kommuneloven, § 24-4 skal revisor være 

uavhengig og ha god vandel. Kravene til uavhengighet følger av kapittel 3 i forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon av 17.6.19 og av revisjonsstandarder.1 

 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, herunder 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både oppdragsansvarlig revisor, 

medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på oppdraget. 

 

Innlandet Revisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll 

(ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske 

krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering. Som en del av 

kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig 

uavhengighet. 

 

Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune skal løpende vurdere sin 

uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin 

uavhengighet til kontrollutvalget (jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19.) Denne egenvurderingen 

følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet 

 
Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
revisors uavhengighet og objektivitet. 

Grenser for revisors 
tilknytning til revidert 
virksomhet (§ 17) 

Undertegnede har ikke en slik tilknytning til virksomheten i Vestre Toten kommune, deres ansatte 
eller tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet. 
 

 
1 ISA 200 - Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med revisjonsstandardene pkt. 14, ISA 220 - 
Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper pkt 11, ISA 300 - Planlegging av revisjon av et regnskap pkt. 7, Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 
pkt. 8. 

mailto:postmottak@irev.no
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Undertegnede er ikke kjent med at nærstående har en slik tilknytning til virksomheten i Vestre 
Toten kommune, deres ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens 
uavhengighet. 

Ansettelsesforhold  
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger i Vestre Toten kommune. 

Ansettelsesforhold  
(§ 18 b) 

Undertegnede har ikke stillinger i en virksomhet som Vestre Toten kommune deltar i eller er eier 
av. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i en virksomhet som Vestre Toten kommune 
deltar i eller er eier av.  

Deltar i eller har 
funksjon i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i eller har funksjoner i en annen virksomhet, som  kan føre til at 
revisorens interesser kommer i konflikt med interessene til Vestre Toten kommune, eller på annen 
måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivingstjenester 
eller andre tjenester  
(§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art med 
hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer med at 
utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 18 e, 
utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt tilfelle særskilt. 
 
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og bistand 
og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må skje med varsomhet og 
på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger. 
 
Undertegnede utfører ikke rådgivingstjenester eller andre tjenester for Vestre Toten kommune 
som er egnet til å svekke revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver  
(§ 18 f) 

Undertegnede utfører ikke ledelses- eller kontrolloppgaver for Vestre Toten kommune. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige  
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Vestre Toten kommune. 

 
 

Med hilsen 
 
 

 
Ingebjørg Dybdal 
Oppdragsansvarlig regnskaprevisor  
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SAK NR. 58/2022 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
PLAN FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 
2022 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 25.10.2022 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen)  
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Revisors plan tas til orientering, herunder at prioritert område for kontroll i 2022 er 
anskaffelser/innkjøp, avgrenset til kontroll med inngåtte rammeavtaler og avtalelojalitet. 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Bakgrunn for saken er kommunelovens § 24-9:   
 

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen 
 
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger 
brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 
 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
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I henhold til lovverket skal det hvert år skal legges en plan for gjennomføringen, basert på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering (jf. uthevet tekst i lovhenvisningen).  
 
Det er lagt opp til at kontrollutvalget gjøres kjent med planen gjennom en egen sak.  
Revisor legger frem og presenterer planen i møtet.  
 
 
Risiko og vesentlighetsvurdering i forbindelse med forenklet etterlevelsesrevisjon med 
Økonomiforvaltningen 
 
Utdrag fra revisors overordnede revisjonsstrategi for 2022:  
 

Forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 skal utføres i samsvar med 
standard RSK 301 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen». Denne 
standarden krever at revisor planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat 
sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området revisor har foretatt 
forenklet etterlevelseskontroll. Moderat sikkerhet er valgt med bakgrunn i at forarbeidene er 
tydelige på at det skal ligge begrenset ressursbruk bak denne uttalelsen. 
 
Vi skal foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av kontrollområde 
og denne vurderingen skal legges frem for kontrollutvalget til orientering.  
 
Områder for kontroll som nevnes i forarbeidene som eksempel er finansforvaltningen, 
selvkostområdene, offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre aktuelle områder kan være 
beregning av driftstilskudd til private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, 
konsesjonsvilkår, kontraktsoppfølging m.m. 
 
Listen er ikke uttømmende. Det vil være risiko- og vesentlighetsvurderingen for kommunen som 
er avgjørende for hvilke områder som velges ut for kontroll. 
 
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestre Toten kommune for 
2022. Vi forstår lovforarbeidene og standarden slik at vi skal vurdere områder som ligger tett 
opp til regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med revisjon av årsregnskapet, men som ikke 
lenger er en del av regnskapsrevisors oppgaver knyttet til å uttale seg om årsregnskapet. 
Kvaliteten av kommunens internkontroll er av betydning og revisor har i vurderingen tatt 
hensyn til risikoreduserende tiltak. 
 
Vi har tidligere sett på områdene selvkost, offentlige anskaffelser og oppholdsbetaling i 
institusjon. 
 
Ut fra gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering har vi i år valgt ut offentlige innkjøp og 
avtalelojalitet knyttet til rammeavtaler som område, hvor vi vil gjennomføre forenklet 
etterlevelsesrevisjon med økonomiforvaltningen. 
 
Innkjøp utgjør en vesentlig kostnad i en kommune, og en betydelig andel av kommunale kjøp 
av varer og tjenester er regulert gjennom lov og forskrift om offentlig anskaffelser. Etter 
anbudsprosessen inngås ofte rammeavtaler med ulike leverandører for en avtalt periode. 
Rammeavtalene regulerer hva som skal leveres og med krav til kvalitet, pris og 
leveringsvilkår. Det kan oppstå situasjoner hvor kommunen blir erstatningspliktig overfor 
valgt leverandør hvis avtaler blir brutt eller ovenfor potensielle leverandører hvis regelverket 
for offentlige anskaffelser ikke er fulgt. Det er et eget klageorgan (KOFA) på området som 
behandler et stort antall klager, og media har i lang tid vist en stor interesse for området. 
Manglende bruk av rammeavtaler kan også medføre ekstra kostnader til fakturagebyrer, 
administrasjonskostnader og frakt. 
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Problemstilling: 
• Har kommunen etablert rutiner for kontroll av lojalitet til rammeavtaler 
• Foreligger det vesentlige brudd/avvik på avtalelojaliteten innenfor tre utvalgte områder 

 
Avgrensning: 
Kontrollen av avtalelojalitet avgrenses til å se på bruk av rammeavtaler i 2022 hvor kjøp 
fra enkeltleverandør utgjør minst kr 100 000 innenfor de tre områdene IKT, 
kontor/administrasjon og vedlikehold. 

 
 
Illustrasjon av gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering: 
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SAK NR. 59/2022 

Vestre Toten kommune 

PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 29.09.2022 

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.
Kontrollutvalget 25.10.2022 Kjetil Solbrækken Nei 

Saksdokumenter: 
1. Møteprotokoll - kommunestyrets møte den 29.09.2022 Vedlegg 1 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Protokoll fra kommunestyrets møte 29.09.2022 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 29.09.2022 til orientering. 



Møteprotokoll godkjent: 

Godkjent av: 

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: - Kommunestyresalen

Dato: 29.09.2022

Tidspunkt: 18:00 -20:40

Til stede: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Stian Olafsen Leder AP 
Tonje Bergum Jahr Medlem AP 
Jon Aaslund Medlem AP 
Stian Pettersbakken Medlem AP 
Rolf Erik Halle Medlem AP 
John Vildåsen Varamedlem AP Ann Marit Sandsengen 
Henning Engeskaug Karlsen Varamedlem AP Lene Myhrvold 
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 
Tor Sundheim Medlem R 
Aage Midtbu Medlem SP 
Arild Nikolai Ødegaard Medlem SP 
Hans Kristian Thorsrud Medlem SP 
Sissel Skiaker Medlem SP 
Håvard Johansen Lindgaard Medlem SP 
Jorunn Signe Ballangrud Medlem SP 
Ahmed Haruun Ali Medlem SV 
Anders Vildåsen Medlem U 
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Vestre Toten kommune  
 

 
 

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

 

Merknad i møte: 
Frammøte: 
Representanten Dorthe Ødegaard Benckert (SP) meldt forfall - ingen vara. 
Representanten Sissel Skiaker (SP) ankom kl. 18.08, og tiltrådte møtet til sak 75/22. 
Representanten Hans Kristian Thorsrud (SP) ankom kl. 18.50, og tiltrådte møtet til sak 
76/22.  
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Saksliste 
 

Saksnr. Tittel U.off 
PS 7222 Godkjenning av innkalling med saksliste  
PS 7322 Godkjenning av protokoll fra møte 01.09.2022  
 Referatsaker  
 Referater fra politiske råd og utvalg  
PS 7422 Orienteringer og meldinger  
PS 7522 Oppfølging av rapport om boliger og boformer for eldre og 

andre i Vestre Toten kommune 
 

PS 7622 Budsjett- og aktivitetsoppfølging - andre tertial 2022  
PS 7722 Reguleringsplan for Storgata 71 på Raufoss - sluttbehandling 

(Plan ID: 0529174) 
 

 Åpen post  

PS 7222 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Kommunestyrets behandling av sak 72/2022 i møte den 29.09.2022: 
Behandling  

Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) påpekte at det tidligere i uka lå feil 

starttidspunkt på kommunestyrets møte på kommunens hjemmeside. 

 

Vedtak 

Innkalling med saksliste godkjennes. 

 

 

PS 7322 Godkjenning av protokoll fra møte 01.09.2022 

Kommunestyrets behandling av sak 73/2022 i møte den 29.09.2022: 
Behandling  

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Protokoll fra kommunestyrets møte 01.09.2022 godkjennes. 
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Referatsaker 

Kommunestyrets behandling av sak 15/2022 i møte den 29.09.2022: 
Behandling  

Representanten Aage Midtbu (SP) kommenterte revisjonsrapporten knyttet til 

virksomheten i Horisont Miljøpark AS. Anmodet om at eierkommunene bør ta sterkere 

grep og oppfølging av selskapet. 

 

Vedtak 

Referatene tas til orientering 

 

 

PS 7422 Orienteringer og meldinger 

Kommunestyrets behandling av sak 74/2022 i møte den 29.09.2022: 
Behandling  

Saken utgår. 

 

Vedtak 

 

 

PS 7522 Oppfølging av rapport om boliger og boformer for eldre og andre i Vestre 
Toten kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 75/2022 i møte den 29.09.2022: 
Behandling  

Helse- og omsorgssjef Trine Kløvrud innledet på saken. Det ble lagt opp til diskusjon og 

representantene kom med innspill om bl.a.: 

• Viktig å bruke god tid på behandling av saken og lytte til innspill for å oppnå bred 

politisk forankring. 

• Viktig med vurdering av lokalisering  

• Se på mulighetene for etterbruk av "Presteseter sykehus" på Reinsvoll. 
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• Det er nødvendig med et mer detaljert bilde på hva som er mest lønnsomt å 

satse på av sykehjemsplasser, små boenheter og døgnbemannede tilbud. 

• Brukermedvirkning; - gjennomføre arbeidsøkt/ temadag i kommunestyret der 

politikere, administrasjon, utbyggere og pårørende blir utfordret på konkrete 

problemstillinger. 

• Politikere og medvirkningsorganene bør være representert i det videre arbeidet 

og fremtidige arbeidsgrupper. 

• Arbeidet bør ses i sammenheng med revisjon av kommuneplanen (arealdelen og 

samfunnsdelen). 

• Vurdere offentlig og privat samarbeid om utbygging. 

• Lytte til nasjonale føringer og utnytte alle tilskuddsordninger til finansiering. 

• Hente erfaringer fra andre kommuner. 

Avstemning: 

Innstilling med enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

 

1. Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering. 

2. Kommunestyrets gir følgende innspill som tas med i det videre 
utredningsarbeidet. 

 

 

PS 7622 Budsjett- og aktivitetsoppfølging - andre tertial 2022 

Kommunestyrets behandling av sak 76/2022 i møte den 29.09.2022: 
Behandling  

Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo innledet på saken og kommunedirektør 

Bjørn Fauchald redegjorde nærmere om tiltak for å forbedre prognosen for 2022 og 

utfordringer framover. 

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 

 

1. Kommunestyret tar kommunedirektørens budsjett- og aktivitetsrapport etter 
andre tertial 2022 til etterretning 

2. Budsjettet i drift og investeringer justeres i samsvar med forslag i vedlagte 
rapport 

3. Kommunestyret påpeker viktigheten av stram budsjettstyring og at det 
iverksettes tiltak som reduserer avvikene i driftsbudsjettene 

 

 

PS 7722 Reguleringsplan for Storgata 71 på Raufoss - sluttbehandling (Plan ID: 
0529174) 

Kommunestyrets behandling av sak 77/2022 i møte den 29.09.2022: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen innledet om saken. 

Representanten Siv Anita Midtskogen (AP) stilte habilitetsspørsmål, da hun har nær 

relasjon til en person som kan få økonomisk gevinst dersom planen blir vedtatt. 

Kommunestyret erklærte representanten Midtskogen som inhabil i saken jfr. fvl. § 6, 

andre ledd. Midtskogen fratrådte møtet under behandling av saken. 

29 representanter til stede i behandlingen av saken.  

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12–3 og 12-12 godkjennes foreliggende 
forslag til detaljregulering for «Storgata 71» med plan-ID 0529174, med endringer i 
forhold til planforslaget slik det ble lagt ut på høring som er oppsummert i slutten av 
saksframlegget. 

Begrunnelsen for vedtaket er at planforslaget er i tråd med føringer lagt i gjeldende 
kommuneplan. Her er Storgata 71 avsatt til sentrumsformål, der det åpnes for 
detaljvarehandel og annen tjenesteyting. 

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Evt. klage framsettes skriftlig 
og sendes Vestre Toten kommune, pb.84, 2831 Raufoss eller post@vestre-
toten.kommune.no innen 3 uker. Evt. krav om erstatning eller innløsning må fremsettes 
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innen 3 år fra vedtaket ble kunngjort., jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. 
krav fremsettes skriftlig. 

 

 

Åpen post 
Ingen saker. 
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SAK NR. 60/2022 
 

Vestre Toten kommune       
   

 
 
 
 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 25.10.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
 
Saksdokumenter:   

 
1. Uavhengighetserklæring fagansvarlig/oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor – Anne Live Jensvoll  
 

2. Diverse avisartikler 
 

3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste (møte den 14.12.2022) 

 
Vedlegg 1 
 
 
Vedlegg 2 
 
Muntlig orientering 
 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
Referatsakene tas til orientering. 
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