
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, 20. april 2022. 
J.nr./referanse: 07-22/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:  Tirsdag 26. april 2022 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1430 
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 

Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Forfall og innkalling av vara: 
Hege Eriksen (Ap) har meldt forfall.  Første vara for Ap, Stein Knutsen er innkalt. 
 
Evt. ytterligere forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 

• Sak 28 – Årsregnskap 2021 for Totenbadet: 
 Under første del av saken orienterer Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig 

revisor. 
 Under andre del av saken orienterer kommunedirektør m.fl. (fra kl. 1200) 

 
• Sak 29 – Årsregnskap 2021 for Vestre Toten kommune: 

 Under første del av saken orienterer Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig 
revisor. 

 Under andre del av saken orienterer kommunedirektør m.fl. (fra kl. 1200) 
 

• Sak 30 – Finansrapport for 2021: 
 Kommunedirektøren orienterer. 

 
Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

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


 
 

 

 
KONTROLLUTVALGET I  

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I RÅDHUSET  
 
 

Tirsdag 26. april 2022 
 
 
 
 

SAK NR. 25/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.03.2022 
 

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

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

KOMMUNEN 
 
SAK NR. 28/2022 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2021 FOR 

TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  

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

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

Raufoss, 19. april 2022. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 25/2022 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.03.2022 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 26.04.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:   
1. Møteprotokoll fra møte 29.03.2022 

 
Vedlegg 1 (ettersendes) 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.03.2022 godkjennes. 
 

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



1 

MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 

 
Tirsdag 29. mars 2022 holdt kontrollutvalget møte rådhuset kl. 0830 - 1310. 
 
Som medlemmer møtte: 
Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp)  
Hege Antonsen (Frp) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall: 
Hege Eriksen (Ap) 
 
Følgende varamedlem møtte: 
Stein Knutsen (Ap), første vara 
 
Ellers møtte: 
Fra kommuneadministrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald, leder for Barn og familie 
Monica Skjellen-Larsen og barnevernleder Linda Overhalden (alle møtte under sak 21). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret, ordfører, kommunedirektør, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, 
Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 
 
 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Asgeir Sveen som møteleder. 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.  
 

 

 

Til behandling: 
 

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

Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.02.2022 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 20/2022 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2022 

 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær orienterte om hovedtemaene på konferansen: 
 

• Klima  
• Bruk av FNs bærekraftmål i kommunal styring 
• Barnevernsreformen 
• Rettssikkerhet, åpenhet mv.  
• Korrupsjonsrisiko og etikk 
• Varsling i kommuner 
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Følgende ble vist i møtet:  
• Barneombud Inga Bejer Engh sitt innlegg «Barnevernreformen 

– hva krever den av oss?»  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Informasjon om hovedtemaene på Kontrollutvalgskonferansen 
2022 tas til orientering. 
 

2. Følgende tema fra konferansen følges opp:  
 
• Tema: Bruk av FNs bærekraftmål i kommunal styring  

Saken settes opp til ny drøfting på neste møte. Sekretær 
bes om å lage et forslag til videre oppfølging av saken.  

 

• Tema: Korrupsjonsrisiko i kommunesektoren 
Temaet «Etikk og korrupsjonsforebygging» er ett av flere 
prioriterte tema i kontrollutvalgets plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2023. Kontrollutvalget har 
tidligere besluttet å ta initiativ til en drøfting med ordfører 
og kommunedirektør omkring temaet (jf. vedtak i sak 
04/2021). Saken følges opp i løpet av året med 
utgangspunkt i Økokrimsjefen sitt foredrag på 
konferansen.   

 

• Tema: Varsling i kommuner – erfaringer og perspektiv 
Kommunens varslingsordning er under vurdering som en 
del av oppfølgingen av rapporten fra EY. Foredraget på 
konferansen benyttes i f.m. kontrollutvalgets oppfølging 
av saken senere i 2022.  

 
 
 
SAK NR. 21/2022 STATUS FOR BARNEVERNTJENESTEN 

 
Fra behandlingen: 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og leder for Barn og familie Monica 
Skjellen-Larsen innledet saken med vekt på: 

• Tjenesteområde Barn og familie (nytt fra 01.01.2022) 
• Felles tjenesteområdeleder 
• Ledelsesstruktur 
• HEIA-grupper 

 
Barnevernleder Linda Overhalden presenterte barneverntjenesten med 
utgangspunkt i Tilstandsrapport barneverntjenesten 2021 med vekt på 
følgende hovedtema: 

1. Presentasjon av statistikk/fakta (bekymringsmeldinger, 
fristoverskridelser, sykefravær mv.)  

2. Presentasjon av fakta ( 
3. Ledelsesstruktur 
4. Rutiner og rammer 
5. Økonomi 
6. Barnevernreformen 

 

Kommunedirektør og leder for Barn og familie supplerte 
presentasjonen. 
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Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av at barneverntjenesten er i god utvikling. Det er 
positivt at barnevernleder deltar aktivt inn i kommunens 
tverrsektorielle arbeid. 
 

2. Kontrollutvalget har særlig merket seg:   
 

• Barnevernreformen (fra 01.01.2022) 
Målet for reformen er å gi mer faglig og økonomisk ansvar 
til kommunene på barnevernsområdet, og styrke 
kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele 
oppvekstsektoren.  

• Krav om plan for forebygging (fra 01.01.2022) 
Det er innført krav om at kommunestyret selv skal vedta en 
plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt 
og atferdsproblemer. Kontrollutvalget er orientert om at 
man har igangsatt arbeidet med planen.  

• Ny barnevernlov (fra 01.01.2023) 
Ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig 
arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til 
økt vekt på forebygging og tidlig innsats. 
 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge med på hvordan kommunen 
tilpasser seg barnevernreformen og ny barnevernlov. Saken 
følges opp med en ny orientering fra kommunedirektør/ 
barnevernleder senest i løpet av første halvår 2023. 

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

barneverntjenesten i Vestre Toten kommune høsten 2022. 
Fokus vil da være oppfølging av fosterhjem. Kontrollutvalget 
ber om at tilsynsrapporten blir lagt frem for kontrollutvalget til 
orientering når den foreligger. 

 
 
 
SAK NR. 22/2022 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2021 

 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær presenterte utkast til årsrapport.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 23/2022 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 24.02.2022 

OG 24.03.2022 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoller/vedtak fra kommunestyrets møter den 24.02.2022 og 
den 24.03.2022 tas til orientering. 
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SAK NR. 24/2022 REFERATSAKER 

 
Følgende saker ble referert: 
1. Brev fra Innlandet Revisjon IKS: Kundebrev nr. 1/2022 
2. Diverse avisartikler 
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
4. Kundetilfredshetsundersøkelse fra EY AS (lagt frem i møtet) 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Referatsakene tas til orientering. 
 

2. Kundetilfredshetsundersøkelse fra EY AS følges opp på neste 
møte i tiknytning til kontrollutvalgets egenevaluering av 
prosessen omkring oppfølging av kommunestyrets vedtak og 
kjøp av konsulenttjenester.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raufoss, 29. mars 2022. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 29. mars 2022. 

 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Møteplan for 2022 – Kontrollutvalget: 
 

• Fredag 04.02.2022 kl. 0830 
• Tirsdag 15.02.2022 kl. 0830 
• Tirsdag 22.02.2022 kl. 0830 
• Tirsdag 29.03.2022 kl. 0830 (flyttet 

fra den 30.03.2022) 
• Onsdag 27.04.2022 kl. 0830  
• Onsdag 08.06.2022 kl. 0830  
• Torsdag 15.09.2022 kl. 0830 
• Onsdag 26.10.2022 kl. 0830  
• Onsdag 14.12.2022 kl. 0830  

 

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

i hjemmetjenesten (KU-sak 35/2021, 
prosjektplan legges frem for 
kontrollutvalget vår/sommer 2022) 
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SAK NR. 26/2022 
 

Vestre Toten kommune      
   
 
 
 
 
 
EGENEVALUERING, KUNDEEVALUERING OG 
SLUTTREGNSKAP I FORBINDELSE MED KJØP AV 
TJENESTER FRA EY 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 26.04.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  

1. Skjema: Kundetilfredsundersøkelse EY 
 

Vedlegg 1 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

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

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

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Vedr. egenevaluering: 
Kontrollutvalget har gitt uttrykk for at man ønsker å foreta en egenevaluering etter at rapporten 
fra EY var sluttbehandlet i kommunestyret. En egenevaluering vil i første rekke rette seg mot 
kontrollutvalgets egen håndtering av: 

a) Prosessen med konkurranseutsetting og valg av leverandør. 
b) Styringen av prosjektet, herunder oppfølging av og dialog med leverandør/EY underveis. 
c) Kommunikasjon med administrasjonen/kommunedirektøren underveis i prosjektet. 
d) Avsluttende behandling av rapporten i kontrollutvalg og kommunestyret. 
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Vedr. Kundetilfredshetsundesøkelse: 
Kontrollutvalget har i etterkant av kommunestyrets møte den 24.02.2022 mottatt en 
Kundetilfredsundersøkelse fra EY som de ønsker at fylles ut (se vedlegg 1).  
 
Det legges opp til en gjennomgang og utfylling av denne i møtet. 
 
Vedr. sluttregnskap for prosjektet: 
Prosjektperioden har vært 08.10.2021 – 24.02.2022. 
 
Kontrollutvalget er tidligere blitt orientert om utgiftsført i 2021 (kr. 1 404 084) og at utgiften i 
2022 vil beløpe seg til omkring 1 million kroner. 
 
Endelig prosjektregnskap ser slik ut: 
 
Belastet i 2021 kr. 1 404 084 
Belastet i 2022 kr. 1 037 210 
Totalt   kr. 2 441 294 
 
Tallene er ekskl. mva. 
 
Finansering:  
Utgiften i 2021 ble dels finansiert gjennom kontrollutvalgets eget budsjett (ca. 250 000). Resten 
(ca. 1 150 000) dekkes inn i f.m. avslutningen av kommuneregnskapet for 2021.  
 
For 2022 har kontrollutvalget har meldt et merforbruk på sitt budsjett i 2022 på 1 million kroner 
og bedt kommunedirektør innarbeide dette i sin budsjettoppfølging og rapportering til 
kommunestyret våren 2022. 
 
 



Kundetilfredshetsundersøkelse

Hvor fornøyd er du med… Skala fra 1 – 5* Kommentarer:

1. Vår evne til å levere i henhold 
til avtalt mandat?

2. Vår kommunikasjon av status, 
oppnådde milepæler og løpende 
fremdrift?

3. Vår evne til å respondere på 
deres spørsmål og bestillinger?

4. Vår evne til å formidle
kompetanse som er relevant for 
problemstillingene?

5. Resultatet av prosjektet?

Tilleggsspørsmål: Ja/Nei Kommentarer:

6. Vil du anbefale EY til andre?
7. Vil du benytte EYs tjenester 
igjen?

8. Kan vi benytte din bedrift og 
dette prosjektet som referanse 
for våre tjenester  (anonymisert)?

9. Har du andre tilbakemeldinger
til EY? (F.eks.: Hva fungerte bra?
Hva kan EY gjøre bedre?)

*Skala 
5 = Veldig fornøyd
4 = Fornøyd
3 = Passelig fornøyd
2 = Misfornøyd
1 = Veldig misfornøyd

Prosjektets tittel

Navn Gransking Vestre Toten

Oppdragsperiode 8.10.2021 – 24.2.2022

Prosjektleder EY Finn Hall Torgersen (Manager)

Ansvarlig partner EY Frode S. Krabbesund (Partner)

Avdeling EY Forensic & Integrity Services (Forensics)

Oppdragsgiver Kontrollkomiteen i Vestre Toten kommune ved Kjetil 
Solbrækken.
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SAK NR. 27/2022 
 

Vestre Toten kommune      
   
 
 
 
 
 
BRUK AV FN SINE BÆREKRAFTSMÅL I STYRINGEN 
AV KOMMUNEN 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 26.04.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  
(ingen) 

 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Kommunedirektør inviteres til neste møte for å presentere hvordan FNs bærekraftmål er 
forankret i Vestre Toten kommune. Som innledning til saken benyttes innlegget på 
Kontrollutvalgskonferansen 2022 «Hvordan styre kommunen etter bærekraftmålene».  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget fikk i forrige møte en orientering om hovedsakene på 
Kontrollutvalgskonferansen 2022. Kontrollutvalget fattet bl.a. slikt vedtak i saken:  
 

Følgende tema fra konferansen følges opp:  
 
• Tema: Bruk av FNs bærekraftmål i kommunal styring  

Saken settes opp til ny drøfting på neste møte. Sekretær bes om å lage et forslag til 
videre oppfølging av saken.  

  
Sekretær foreslår at saken følges opp i dialog med kommunedirektøren. Det foreslås videre at 
innlegget på konferansen (Hvordan styre kommunen etter bærekraftmålene?) benyttes som 
innledning til saken der kommunedirektøren er til stede. Innlegget var fra Asker kommune der 



 
 

2 

kommunen v/varaordfører presenterte hvordan kommunen hadde benyttet bærekraftmålene i sin 
styring.   
 
FNs bærekraftmål: 
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SAK NR. 28/2022 
 

Vestre Toten kommune   
 

 
 
 
 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2021 FOR 
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 26.04.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  Vedlegg: 
1. Styrets årsberetning for 2021 - Totenbadet 
2. Årsregnskap for 2020 – Totenbadet 
3. Revisjonsberetning 2021 - Totenbadet 

 

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 (ettersendes) 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
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 kommunens/foretakets revisor og kommunedirektøren.  
 
Revisors beretning: 
……. (fylles ut i møtet) 
 
Årsberetningen: 
Kontrollutvalget har vurdert om de formelle kravene til årsberetningen er fulgt, jf. 
kommunelovens § 14-7. Alle områdene som det stilles krav om at det skal redegjøres for er 
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omtalt i den fremlagte årsberetningen.  
 
Foretakets økonomiske situasjon:  
……. (fylles ut i møtet) 
 
Andre forhold: 
……. (fylles ut i møtet) 
 
Oppfølging av påpekninger fra revisor: 
……. (fylles ut i møtet) 
 
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 årsregnskapet og årsberetningen. 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn / oppsummering: 
 
Kontrollutvalgets oppgave er å lage en uttalelse til årsregnskapet som skal følge regnskapssaken til 
kommunestyret. 
 
Kommunens/foretakets revisor er invitert til å oppsummere revisjonsarbeidet, presentere 
revisjonsberetningen og orientere om det fremlagte årsregnskapet.   
 
Kommunedirektøren er invitert til å kommentere det fremlagte regnskapet, driften ved anlegget og 
samhandlingen mellom kommunen og foretaket. 
 
De utsendte dokumentene og orienteringene i møtet skal gi kontrollutvalget tilstrekkelig grunnlag for  
å ivareta sitt ansvar med å påse at årsregnskapet er revidert på betryggende måte og å sette utvalget i 
stand til å utforme en uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen (jf. forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon § 3). 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner blir 
fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp. Med 
påpekninger fra revisor refereres til kommunelovens krav om rapportering fra revisor: 
 

• Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor - nummererte brev (jf. kommunelovens § 24-7) 
• Revisjonsberetningen (jf. kommunelovens § 24-8) 
• Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen (jf. kommunelovens § 24-9) 

 
Utkast til uttalelse (forslag til vedtak) tar utgangspunkt i tidligere praksis og veileder fra Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF) der temaer som kan inngå i kontrollutvalgets uttalelse er drøftet.  
 
Vedtak i saken, dvs. kontrollutvalgets uttalelse, fullføres etter orienteringer og dialog med revisor og 
kommuneledelsen i møtet. Det vises for øvrig til kontrollutvalgets uttalelse til fjorårets årsregnskap 
(til slutt i saksfremlegget). 
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Kontrollutvalgets oppgaver i hht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse (kommunelovens § 14-3, jf. forskriftens § 3 annet ledd): 
 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 
 

 
Bestemmelsen gjelder også kommunale foretak, jf. kommuneloven § 9-1 fjerde ledd. 

Øvrige kapitler i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for foretak. 
 
Fra departementets veileder til forskriften (H-2494, mars 2021):  

Bestemmelsen i andre ledd stiller krav om at kontrollutvalget skal uttale som om 
årsregnskapene og årsberetningene. Bestemmelsen gir ikke nærmere føringer om uttalelsens 
innhold. Det følger imidlertid av bestemmelsen at kontrollutvalgets uttalelse skal inngå i 
grunnlaget for kommunestyrets behandling av og vedtak om årsregnskap og årsberetning, jf. 
også kommuneloven § 14-3 andre og tredje ledd. Kontrollutvalgets uttalelsesplikt må ses i lys 
av dette, og uttalelsen skal således knytte seg til forhold ved årsregnskapet eller 
årsberetningen. Det primære utgangspunktet for kontrollutvalgets uttalelse vil dermed være 
de feil og mangler eller andre forhold som regnskapsrevisor har tatt opp i tilknytning til 
regnskapsrevisjonen, jf. kommuneloven § 24-5 til § 24-8. 

 
Oppfølging av påpekninger fra revisor (forskriftens § 3 tredje ledd): 
 
Dersom tidligere påpekninger fra revisor ikke er fulgt opp, kan det være aktuelt å omtale dette i 
uttalelsen til årsregnskapet. Kontrollutvalgets oppgave knyttet til påpekninger fra revisor går frem av 
forskriftens § 3 tredje ledd:  
 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 
24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt 
opp, skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 
 

 
Fra departementets veileder til forskriften (H-2494, mars 2021):  

Tredje ledd angir ikke direkte hvem som har ansvaret for at forholdene som påpekes, 
blir rettet opp eller fulgt opp. Som oftest vil det være kommunedirektøren som har 
ansvaret for å rette opp eller følge opp de påpekningene som revisor har gjort, men 
dette gjelder ikke ubetinget. Når det særskilt gjelder nummererte brev, er det i 
merknaden til kommuneloven § 24-7 lagt til grunn at det er kommunedirektøren som 
har ansvaret for å rette opp eller følge opp. Dersom forholdet imidlertid retter seg mot 
et kommunalt foretak, vil det være daglig leder i foretaket som har dette ansvaret. 
Hvem som har ansvaret, vil i det vesentlige følge av revisorens påpekning. Dersom 
påpekningene (forholdene) ikke blir rettet opp, pålegger bestemmelsen 
kontrollutvalget en plikt til å rapportere dette til kommunestyret. 

 
Påpekningene er knyttet til følgende dokumenter fra revisor: 

 
• § 24-7 Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor (nummererte brev) 

- Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er 
tatt opp etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig 
fulgt opp (fremgår av lovteksten). 

- Dersom kontrollutvalget mottar et nummerert brev samtidig med revisjonsberetningen, 
bør brevet behandles for seg i en egen sak. Innholdet i et slikt nummerert brev bør 
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omtales i kontrollutvalgets uttalelse, dersom det har konsekvenser for behandling av 
årsregnskapet og årsberetningen (kilde: NKRF sin veileder om kontrollutvalgets 
uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen, mars 2021). 

• § 24-8 Revisjonsberetning 
• § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen  

 
Oppfølging av kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner (forskriftens § 5): 
 

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.  

 
Fra departementets veileder til forskriften (H-2494, mars 2021):  

Bestemmelsen fastsetter en plikt for kontrollutvalget til å påse at vedtak om 
regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller som 
kommunestyret treffer, blir fulgt opp. Bestemmelsen utfyller dermed kommuneloven § 
23-2 første ledd bokstav e). Kontrollutvalget må rapportere til kommunestyret eller 
fylkestinget om hvordan kommunestyrets vedtak er blitt fulgt opp. Rapporteringen skal 
inneholde både saker som er fulgt opp på en tilfredsstillende måte og saker som ikke 
er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 

 
Lovbestemte krav til foretakets årsberetning: 
 
I tillegg til årsregnskapet foreligger kommunens årsberetning. Årsberetningen har vært gjenstand for 
gjennomgang av revisor som en del av revisjonen av årsregnskapet som revisor uttaler seg om.  
 
Kommuneloven stiller følgende krav om innhold i årsberetningen:  
 

§ 14-7.Årsberetning 
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller 
fylkeskommunens samlete virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for 
hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. 

Årsberetningene skal redegjøre for 

a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om 
den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid 

b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige 
avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene 

c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig 
betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne 

d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard 
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 

f)  hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter 
likestillings- og diskrimineringsloven § 26. 

Årsberetningene skal avgis senest 31. mars. 
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Kontrollutvalgets uttalelse til fjorårets årsregnskap:  

 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP OG 
ÅRSBERETNING 2020 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 2020. 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 
kommunedirektøren.  
 
Revisors beretning: 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon, 
dvs. at revisor mener kommunens årsregnskap for 2020 er avlagt uten vesentlig feil og 
at lovmessige krav er oppfylt.  
 
Styrets årsberetning: Betydelig forbedringspotensial 
Kontrollutvalget har vurdert om de formelle kravene til årsberetningen er fulgt, jf. 
kommunelovens § 14-7.  
 
Selv om alle områdene som det stilles krav om i lovverket at skal redegjøres for er 
omtalt i den fremlagte årsberetningen, mener kontrollutvalget det foreligger et 
betydelig forbedringspotensial. 
 
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. 
Spesielt viktig er dette i en situasjon der selskapet pr. 31.12.2020 har lagt bak seg et år 
med stort underskudd, alle reserver er brukt opp, negativ egenkapital og fremførbart 
underskudd. Dette med kostnader knyttet til Covid-19 og foretakets muligheter til å 
benytte seg av kompensasjonsordninger burde også vært redegjort for i årsberetningen.  
 
Kommunedirektøren har informert kontrollutvalget om at man vil bidra inn i 
årsberetningen med mer/bedre omtale av foretakets styring og kontroll (internkontroll). 
Kontrollutvalget oppfordrer styret til å søke bistand hos kommuneadministrasjonen for 
råd og veiledning også innenfor andre områder i årsberetningen.   
 
Økonomi: Alvorlig økonomisk situasjon  
Kontrollutvalget har merket seg at foretakets regnskap for 2020 viser et negativt netto 
driftsresultat på 2 481 461 kroner. Dette er en vesentlig forverring sammenlignet med 
2019 der man hadde et positivt netto driftsresultat på 1 020 470 kroner. Årsaken til det 
svake resultatet i 2020 er lavere besøkstall pga. Covid-19, herunder at anlegget har 
vært stengt i tre måneder.  

 
Kontrollutvalget vurdering av situasjonen som alvorlig begrunnes slik:  

• Stort «underskudd» i driften i 2020 
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• Alle reserver brukt opp (disposisjonsfond kr. 0 pr. 31.12.2020). 
• Negativ egenkapital (udekket andel av årets underskudd kr. 1 429 839) 
 

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.  

 
Fremtidsutsikter for foretaket: 
Foretaket ble hardt rammet av Covid-19 i 2020 med en nedgang i besøkstallet med ca. 
30 % (40 000 færre besøkende). Foretaket synes derimot å ha bygge opp gode 
konsepter, noe som også bidro til å begrense nedgangen/tapet i 2020. Kontrollutvalget 
vurderer situasjonen slik at foretaket, til tross for en alvorlig økonomisk situasjon pr. 
31.12.2020, har et godt fundament for å videre drift og god økonomisk utvikling etter 
hvert som situasjonen i samfunnet normaliseres.  
 
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 2020. 
 

 



VEDLEGG 1
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SAK NR. 29/2022 
 

Vestre Toten kommune 
 
 
 
 
 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2021 FOR VESTRE 
TOTEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGETS 
UTTALELSE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 26.04.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:   
1. Årsregnskap 2021 for Vestre Toten kommune 
2. Årsrapport 2021 for Vestre Toten kommune 
3. Revisjonsberetning for 2021 – Vestre Toten kommune 

  

Vedlegg 1 (eget vedlegghefte) 
Vedlegg 2 (eget vedlegghefte) 
Vedlegg 3 (ettersendes) 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VESTRE TOTEN KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2021 
 

Innledning: 
Kontrollutvalgets oppgave er å uttale seg om kommunes årsregnskap og årsberetning før 
formannskapet innstiller til vedtak, jf. kommunelovens § 14-3.  
 
Kontrollutvalget har behandlet kommunens årsregnskap for 2021. Sammen med årsregnskapet forelå 
revisjonsberetningen og kommunens årsrapport (inkludert lovpålagt årsberetning, jf. kommuneloven § 
14-7).  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
orienteringer fra kommunens revisor og kommuneledelsen. 
 
Revisors beretning: 

• ……….(fylles ut i møtet) 
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Årsberetningen: 
Kontrollutvalget har vurdert om de formelle kravene til årsberetningen er fulgt, jf. kommunelovens § 
14-7. Alle områdene som det stilles krav om at det skal redegjøres for er omtalt i den fremlagte 
årsberetningen.  
 
Kontrollutvalgets kommentarer til årsregnskap og årsberetning:    

 
• ……….(fylles ut i møtet) 

 
a) Andre forhold:  
 

• ……….(fylles ut i møtet) 
 

Oppfølging av påpekninger fra revisor: 
• ……….(fylles ut i møtet) 

 
Oppfølging av vedtak i kommunestyrets om regnskapsrevisjoner: 

• ……….(fylles ut i møtet) 
 
Kontrollutvalgets konklusjon: 

• ……….(fylles ut i møtet) 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen. Uttalelsen skal oversendes til 
kommunestyret1 med kopi til formannskapet2. Uttalelsen må foreligge før formannskapet skal avgi sin 
innstilling til årsregnskapet og årsberetningen.  
 
Fra og med regnskapsåret 2020 skal kontrollutvalgets uttalelse etter kommuneloven også omfatte 
årsberetningen.  
 
Det er opp til kontrollutvalget selv å bestemme hva uttalelsen skal inneholde. Hverken loven eller 
forskriften stiller konkrete krav til hva uttalelsen skal inneholde, utover at den skal knytte seg til forhold 
i årsregnskapet eller årsberetningen og tilhørende revisjonsberetning. 
 
Kontrollutvalgets behandling i møtet og grunnlag for å avgi uttalelsen: 
Relevante dokumenter, dvs. årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen, følger vedlagt saken.  
 
I tillegg er det, i likhet med tidligere år, lagt opp til følgende presentasjoner i møtet: 
 

A. Kommunens revisor presenterer revisjonsberetningen og orienterer om revisjonsarbeidet.  
 

Kommunikasjon med revisor gjennom revisjonsprosessen er også en del av grunnlaget for saken. 
Det vises her til tidligere saker i forbindelse med: 
• Revisors presentasjon av revisjonsplan/revisjonsstrategi (høst) 
• Revisors statusrapportering etter utført interimsrevisjon (vinter)  
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Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp i 
nummert brev, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp. Dette fremgår 
av kommunelovens § 24-7. 

 
B. Kommuneledelsen/regnskapsansvarlig presenterer: 

 

• Årsregnskapet med vekt på kommunens økonomiske stilling, vesentlige regnskapsmessige- 
og avgiftsmessige problemstillinger og overordnet internkontroll på økonomiområdet. 
 

• Årsberetningen 
Den obligatoriske årsberetningen er hjemlet i kommunelovens § 14-7 der områdene det skal 
redegjøres for er angitt: 

 

a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om 
den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid  

b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige 
avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene  

c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig 
betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne  

d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard  
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling  
f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt 

etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26. 
 
Samlet skal dette gi kontrollutvalget tilstrekkelig grunnlag for å ivareta sitt ansvar med å påse at 
årsregnskapet er revidert på betryggende måte og å sette utvalget i stand til å utforme en uttalelse 
til årsregnskapet og årsberetningen (jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3). 
 
Utkast til uttalelse (forslag til vedtak) er utformet med utgangspunkt i tidligere praksis og veileder 
fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF, 2021) der temaer som kan inngå i kontrollutvalgets 
uttalelse er drøftet.  
 
 
Kontrollutvalgets oppgaver i hht. kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse (kommunelovens § 14-3, jf. forskriftens § 3 annet ledd): 
 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 
 

 
Fra departementets veileder til forskriften (H-2494, mars 2021):  

Bestemmelsen i andre ledd stiller krav om at kontrollutvalget skal uttale som om årsregnskapene 
og årsberetningene. Bestemmelsen gir ikke nærmere føringer om uttalelsens innhold. Det følger 
imidlertid av bestemmelsen at kontrollutvalgets uttalelse skal inngå i grunnlaget for 
kommunestyrets behandling av og vedtak om årsregnskap og årsberetning, jf. også 
kommuneloven § 14-3 andre og tredje ledd. Kontrollutvalgets uttalelsesplikt må ses i lys av 
dette, og uttalelsen skal således knytte seg til forhold ved årsregnskapet eller årsberetningen. 
Det primære utgangspunktet for kontrollutvalgets uttalelse vil dermed være de feil og mangler 
eller andre forhold som regnskapsrevisor har tatt opp i tilknytning til regnskapsrevisjonen, jf. 
kommuneloven § 24-5 til § 24-8. 
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Oppfølging av påpekninger fra revisor (forskriftens § 3 tredje ledd): 
Dersom tidligere påpekninger fra revisor ikke er fulgt opp, kan det være aktuelt å omtale dette i 
uttalelsen til årsregnskapet. Kontrollutvalgets oppgave knyttet til påpekninger fra revisor går frem av 
forskriftens § 3 tredje ledd:  
 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 
24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt 
opp, skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 

 
Fra departementets veileder til forskriften (H-2494, mars 2021):  

Tredje ledd angir ikke direkte hvem som har ansvaret for at forholdene som påpekes, blir  
rettet opp eller fulgt opp. Som oftest vil det være kommunedirektøren som har ansvaret for å 
rette opp eller følge opp de påpekningene som revisor har gjort, men dette gjelder ikke ubetinget. 
Når det særskilt gjelder nummererte brev, er det i merknaden til kommuneloven § 24-7 lagt til 
grunn at det er kommunedirektøren som har ansvaret for å rette opp eller følge opp. Dersom 
forholdet imidlertid retter seg mot et kommunalt foretak, vil det være daglig leder i foretaket som 
har dette ansvaret. Hvem som har ansvaret, vil i det vesentlige følge av revisorens påpekning.  
Dersom påpekningene (forholdene) ikke blir rettet opp, pålegger bestemmelsen kontrollutvalget 
en plikt til å rapportere dette til kommunestyret. 

 
Påpekningene er knyttet til følgende dokumenter fra revisor: 

• § 24-7 Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor (nummererte brev) 
- Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt 

opp etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp 
(fremgår av lovteksten). 

- Dersom kontrollutvalget mottar et nummerert brev samtidig med revisjonsberetningen, 
bør brevet behandles for seg i en egen sak. Innholdet i et slikt nummerert brev bør 
omtales i kontrollutvalgets uttalelse, dersom det har konsekvenser for behandling av 
årsregnskapet og årsberetningen (kilde: NKRF sin veileder om kontrollutvalgets uttalelse 
om årsregnskapet og årsberetningen, mars 2021). 

• § 24-8 Revisjonsberetning 
• § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen  

 
Oppfølging av kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner (forskriftens § 5): 
 

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.  

 
Fra departementets veileder til forskriften (H-2494, mars 2021):  

Bestemmelsen fastsetter en plikt for kontrollutvalget til å påse at vedtak om regnskapsrevisjoner, 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller som kommunestyret treffer, blir fulgt opp. 
Bestemmelsen utfyller dermed kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav e).  
Kontrollutvalget må rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets 
vedtak er blitt fulgt opp. Rapporteringen skal inneholde både saker som er fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte og saker som ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FJORÅRETS ÅRSREGNSKAP: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VESTRE TOTEN KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020 
 

Innledning: 
Kontrollutvalgets oppgave er å uttale seg om kommunes årsregnskap og årsberetning før 
formannskapet innstiller til vedtak, jf. kommunelovens § 14-3.  
 
Kontrollutvalget har behandlet kommunens årsregnskap for 2020. Sammen med årsregnskapet forelå 
revisjonsberetningen og kommunens årsrapport (inkludert lovpålagt årsberetning, jf. kommuneloven 
§ 14-7).  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
orienteringer fra kommunens revisor og kommuneledelsen. 
 
Revisors beretning: 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon, dvs. at revisor 
mener kommunens årsregnskap for 2020 er avlagt uten vesentlig feil og at lovmessige krav er 
oppfylt.  
 
Årsberetningen: 
Kontrollutvalget har vurdert om de formelle kravene til årsberetningen er fulgt, jf. kommunelovens § 
14-7. Alle områdene som det stilles krav om at det skal redegjøres for er omtalt i den fremlagte 
årsberetningen.  
 
Kontrollutvalgets kommentarer til årsregnskap og årsberetning:    

 
b) Økonomisk situasjon og finansielle måltall:  

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

 Måltall  Resultat 
2020 

 

 

Netto driftsresultat  
(i % av brutto 
driftsinntekter)  

Minimum 

 2,0 %  

 
-1,8 % 

 

Disposisjonsfond  
(i % av brutto 
driftsinntekter) 

Minimum 
10 % 

 
4,1 % 

 

 

Lånegjeld  
(i % av brutto 
driftsinntekter) 

Maksimum 
 80 % 

 
141 % 

 

 
Kommunens handlefrihet er betydelig forverret gjennom året og kommunens finansielle 
stilling pr. 31.12.2020 må betegnes som svak.  

 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til måltallene: 
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• Netto driftsresultat:  
Regnskapet for 2020 er avlagt med et negativt netto driftsresultat på 20,1 millioner i 2020 (- 
1,8 % av driftsinntektene). Anbefaling fra sentrale myndigheter er at man har et netto 
driftsresultat som minimum utgjør 1,75% av driftsinntektene over tid. Dette for å kunne 
avsette midler til egenfinansiering av investeringer og for å kunne håndtere uforutsette 
svingninger i driften gjennom året. Netto driftsresultat under anbefalt nivå vil gi svekket 
handlingsfrihet over tid og vil ikke være bærekraftig. 

 

• Disposisjonsfond – stekt redusert:  
Disposisjonsfondet er redusert med ca 24 millioner i 2020, og fondet er pr. 31.12.2020 på ca. 
45 millioner. Anbefaling fra sentrale myndigheter er at disposisjonsfondet bør utgjøre 
minimum 5-10 % av brutto driftsutgifter. Kommunens disposisjonsfond pr. 31.12.2020 utgjør 
4,1 % av brutto driftsinntekter, dvs. en del under anbefalt nivå. Lite disposisjonsfond gir svak 
handlefrihet og økt sårbarhet mht. svingninger i driften. 

 
• Lånegjeld: 

Kommunens lånegjeld (langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser og utlån) utgjør 141 % av 
brutto driftsinntekter. Dette er langt over kommunens eget langsiktige måltall om maksimum 
80 %. Anbefaling fra sentrale myndigheter er at netto lånegjeld ikke overstiger 75-80 % av 
brutto driftsinntekter. Utviklingen i lånegjelden krever oppmerksomhet i tiden fremover.  

 
c) Andre forhold:  

• Ubalanse i driften – 8,4 millioner: 
Den ordinære driften (tjenesteområdene) viser samlet et negativt avvik på 8,4 millioner 
sammenlignet med regulert budsjett. Merforbruket utgjør under 1 % av sum driftsinntekter, 
noe som må anses som et svært godt treff samlet sett.  
En nærmere gjennomgang av de ulike tjenesteområdene viser at de aller fleste områdene 
holder seg innenfor sine budsjetter, eller er nær null i avvik i forhold til justert budsjett. 
Samlet sett indikerer dette en gjennomgående god økonomistyring og budsjettdisiplin 
innenfor den styrbare delen av driften. Hovedutfordringen i driften er knyttet til 
tjenesteområde Helse (merforbruk 11,2 mill.) og tjenesteområde Omsorg (merforbruk 9,9 
mill.). Det vises til årsrapporten (s. 11 og 12) for nærmere omtale av merforbrukene. 

  
• Sårbar likviditetssituasjon 

Kommunens likviditetsbeholdning pr. 31.12.2020 er god. Flere forhold gjør at målingen av 
likviditeten ved årsskiftet ikke gir et godt bilde av den reelle situasjonen. Det kan forventes at 
likviditeten vil bli svekket i 2021, og kommunen kan i perioder bli avhengig av ubrukte 
lånemidler (som er en del av likviditetsbeholdningen) for å betale sine forpliktelser ved 
forfall. Ubrukte lånemidler utgjorde pr. 31.12.2020 ca. 108,6 millioner.  

 
Oppfølging av påpekninger fra revisor: 
Det foreligger ingen påpekninger fra regnskapsrevisor som ikke er fulgt opp.  
 
Oppfølging av vedtak i kommunestyrets om regnskapsrevisjoner: 
Det foreligger ingen vedtak i kommunestyret om regnskapsrevisjoner som ikke er fulgt opp.  
 
Kontrollutvalgets konklusjon: 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning 
for 2020. 
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Vedlegg 1 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Finansrapport for 2021 tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget har ingen formell oppgave knyttet til finansrapporten. Rapporten er derimot 
viktig for kontrollutvalget må ha kjennskap til i sitt arbeid. Rapporten er en del av kommunens 
årsrapportering.  
 
Kommunedirektøren er invitert til å presentere rapporten for kontrollutvalget. 
 
 





  



 

 

  

   

 

Finansrapport for Vestre Toten kommune for 2021 

Bakgrunn  

Kommunedirektøren skal i følge finansreglementet legge fram rapport for finansforvaltningen 
som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 

 
Rapportering - forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål  
Kommunens midler til driftsformål er pr 31.12.21 på til sammen 131 millioner kroner. Det er en 
økning på 18 mill. i løpet av året. Likviditetssituasjonen har vært slik at det ikke har blitt foretatt 
plasseringer i rentemarkedet slik finansreglementet åpner for. Kommunens driftsmidler har 
vært plassert i DNB vår bankforbindelse som brukes til de fleste dagligbanktjenestene. 
Innskuddene forrentes i samsvar med eksisterende bankavtale. Likviditetssituasjonen er 
forverret de siste årene som følge av lavere driftsresultater for Vestre Toten kommune de siste 
årene og stort positivt premieavvik (innebærer høyere innbetaling av pensjonsutgifter enn hva 
som regnskapsføres). Det at netto ubrukte lånemidler til investeringer er økt mye i samme 
periode og at det er økte innbetalinger av avdrag startlån har gjort at likviditeten allikevel har 
økt. En bedring av likviditeten medfører lavere netto finansutgifter ved at det blir økte 
renteinntekter og lavere rentekostnader på bruk av kassakreditt. 2017 var første året på lenge 
at kommunen ikke hadde negativ likviditet og brukte av kassakreditt noe som heller ikke er 
gjort i 2021.  
Driftslikviditeten var positiv på 109 mill. på rapporteringstidspunktet. Det er en økning på 16 
mill. gjennom året.  
 
Sum ubrukte lånemidler er på 149 mill. som er en økning på 41 mill. gjennom året. Det 
innebærer at sum driftsmidler ekskl. ubrukte lånemidler er på -40 mill. Det er redusert med 45 
mill. gjennom året. Dette gir det mest korrekte bilde på den underliggende endringen i likviditet. 
Differansen mellom driftsmidler og driftslikviditet er i hovedsak kommunens 
skattetrekkskontoer som kun er medregnet under driftsmidler. Så lenge det ikke er foretatt 
plasseringer i kapitalmarkedet, er det ikke knyttet finansiell risiko til plasseringene utover det 
som følger av å ha all driftslikviditet samlet i en bank. På neste side vises en graf over 
utviklingen i likviditet i Totens sparebanks konsernkontosystem på rapporteringstidspunktene. 
Det er store variasjoner gjennom året styrt av låneopptak og store innbetalinger og 
utbetalinger. Endringen viser en sterkt positiv endring (mindre bruk som gir mindre kostnad) fra 
2012-2017. På det meste var benyttet kommunen kassakreditt på til sammen 59 mill. og mot 
en positiv likviditet på 141 mill. ved årsslutt 2017 Den underliggende likviditeten er redusert og 
vil bli anstrengt når ubrukte lånemidler normaliseres. Ny hovedbankavtale med DNB startet 
opp i april i 2021. 
 



 
 

Rapportering - forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 
finansieringsavtaler  
 
Det er gjort opptak av nye lån i løpet av året på til sammen 294 mill. og av dette 194 mill. til 
investeringer. Det er en stor økning i lånegjelden de siste årene. Økningen sammenfaller med 
økte investeringer i skolebygg og idrettsanlegg som startet i 2014 og en betydelig økning i 
investeringer i vann, avløp og veger. Videre økning vil føre til økte finansutgifter. For å dekke 
dette må det enten tas av frie inntekter brukt på andre områder eller øke inntektene som 
kommunen påvirker selv.  
 

Investeringslån Beløp 

Lånegjeld pr 1.1.21       1 539 832  

+ Nye låneopptak i 2021          193 856  

- Betalte avdrag           -56 239  

= Lånegjeld pr 31.8.21       1 677 449  
  

Formidlingslån *) Beløp 

Lånegjeld pr 1.1.21          504 928  

+ Nye låneopptak i 2021          100 000  

- Betalte avdrag           -19 721  

= Lånegjeld pr 31.12.21          585 207  

Tall i tusen kroner  

 
 



Løpetid for låneporteføljen er på om lag 30 år og gjennomsnittlig rentebinding er på ca. 1 år. 
Kommunen har rentebetingelser på flytende rente varierende rundt 0,67-1,11 %. Kommunens 
fastrenteandel har blitt redusert til omlag 30,1 % inkl. formidlingslån og 36,1 % ekskl. 
formidlingslån. Gjennomsnittlig rente er på 1,1 % redusert i løpet av året fra 1,4 % inkl. 
formidlingslån og 1,1 redusert fra 1,5 % ekskl. formidlingslån. Fastrenteavtalene er gjort som 
obligasjonslån på Oslo børs.  
Koronapandemien førte til en dramatisk nedtur i den globale økonomien våren 2020. Etter 
gjenåpningen i 2021 har markedene tatt seg opp igjen og nullrentepolitikken er forlatt og 
Norges Bank har satt opp renta fra 0 til 0,5 % i fjor og videre til 0,75 % i mars i 2022. Det er 
varslet videre oppgang på rundt en prosent, men Norges Bank er som resten av verdens 
sentralbanker i ukjent territorium på grunn av de ekstraordinære bidraget krigen i Ukraina har 
på prisveksten i kjølvannet av en pandemi. Forholdet mellom utestående gjeld ekskl. 
formidlingslån og rentesikringer vises i tabellen på neste side. FRN er sum lån og Refi er 
andelen som må refinansieres hvis porteføljen skal være på samme nivå.  

 
 
 
Den viser gjennom de grønne søylene at vi er sikret mot endringer i rentenivået de nærmeste 
årene. Det er inngått ny treårig fastrenteavtale på starten av 2021. Utviklingen og prognoser 
for renteutviklingen tilsier at det vil bli ekstremt lave renter i uoverskuelig framtid selv om det er 
en økning fra bunnivået som langt under tidligere historiske bunnivå. Gjennomsnittlig rente er 
på fem år redusert fra ca. 4,0 til 1,1 % tilsvarende over 50 mill. i differanse i lavere 
rentekostnader pr år.   
 
Rapportering - Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 
 

 
*På grunn av kjøp og salg i løpet av året er det ikke samsvar mellom endring i beholdning og avkastning. 

 

Pengemarked / bank* 18 283                18 706               19,2 % 30,0 % 0,5 % 0,1 % 20-85%

Norske obligasjoner** 33 244                33 048               34,9 % 30,0 % 1,0 % 0,1 % 10-75%

Nordiske aksjer 6 370                  5 200                 6,7 % 5,0 % 22,0 % 23,0 % 0-15%

Utenlandske aksjer 11 331                9 838                 11,9 % 10,0 % 15,7 % 17,3 % 0-15%

Hedgefond** 17 128                14 718               18,0 % 15,0 % 11,8 % 5,4 % 0-15%

Eiendom** 8 791                  8 991                 9,2 % 10,0 % -0,4 %  0-20%

Sum 95 147                90 501               100 % 100,0 % 5,1 % 3,8 %

Tidsvektet 

avkastning i %

Tidsvektet 

avkastn - 

benchmark i % 

RammerPlassering Markedsverdi  

(i 1000 kr) 

31.08.21

Markedsverdi  

(i 1000 kr) 

31.12.20

Aktiva - 

fordeling

Strategisk 

aktivaford.



2021 ble et svært godt børsår og indeksen økte med 23 prosent  på Oslo børs. De gode 
resultatene ble drevet av høy inntjening i selskapene. Til tross for  at  omikronviruset  har  ført  
til  stigende  smittevekst  i  mange  land  har det ikke gitt utslag i markedene da det var 
forventet at de økonomiske konsekvensene vil bli begrensede. Det var  store  forskjeller  
mellom  regionene,  der  amerikansk  økonomi  så  den  største  fremgangen –  drevet  av  
færre  pandemirelaterte  restriksjoner,  omfattende  stimulanser  fra   sentralbanker   og   
myndigheter   og   høy   forbruks-   og   investeringskapasitet   hos   husholdninger  og  
bedrifter.  Også  europeisk  økonomi  utviklet  seg  sterkt  gjennom  året,  men ble i større grad 
preget av svakere etterspørsel fra Kina, lavere politisk terskel for smittereduserende  tiltak  og  
etter  hvert  kraftig  stigende  energipriser.  
 
 Kommunens fond til forvaltning (Totenkraftfondet) var ved årsslutt på 95,1 økt fra 90,5 mill. kr i 
fjor. Forvaltningsfondet har dermed hatt en positiv avkastning på netto 4,6 mill. eller 5,1 % 
inkludert honorarer (5,3 mill. eksklusive honorarer). Det er 2,6 mill. høyere enn justert budsjett. 
Fondet har ingen bufferkapital, men det er en målsetting å bygge opp en buffer på minimum 10 
% av fondets verdi. Dette kan realiseres gjennom fondsavsetninger framover. Målsettingen 
kommunestyret har satt for finansforvaltningen er å bygge opp forvaltningsfondet til sin 
opprinnelige inflasjonsjusterte verdi på om lag 150 mill. kroner og deretter disponere den reelle 
avkastningen i driften av kommunen.   
 
Globale aksjer økte med 15,7 % målt i norske kroner. Norske og nordiske aksjer har hatt en 
svakere avkastning på henholdsvis 0,5 og 1,0 % med 22 %. Eiendom har et svakt negativt 
resultat. Pengemarked og obligasjoner hadde svakere avkastning 
 

 
 
Plasseringer av kommunens langsiktige finansielle aktiva ved hver rapportering stresstestes 
med følgende parametere:  
• +2 % parallelt skift i rentekurven  
• -10 % verdiendring på eiendom og hedgefond  
• -20 % verdiendring på utenlandske aksjer  
• -30 % verdiendring på norske aksjer  
 

Aktiva Balanse Balanse Endrings

% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t./flytende rente 69,5 % 1 574              2 % -31,5

Gjeld med fast rente 30,5 % 689                 

Samlet bruttogjeld 100 % 2 263              -31,5

Lån m. renteoverveltn./ansvarlig utlån 1010 2 % 20,2

Bankinnskudd og pm. 0 2 % 0,0

pm. og obligasjonsfond 2 % 0,0

Ledig likv. og andre midler b. for driftsform.0 % 81                   2 % 1,6

Kort pengemarked 20 % 18 2 % 0,4

Anleggsobligasjoner 2 % 0,0

Norske omløpsobligasjoner 20 % 33 2 % 5,0 -3,3

Hedge fond 20 % 17 -10 % -1,7

Fast eiendom 15 % 11 -10 % -1,1

Nordiske aksjer 10 % 6 -30 % -1,9

Utenl. aksjer 15 % 9 -20 % -1,8

Netto valutaposisjon* 0 % 0 -10 % 0,0

Langsiktige finansielle aktiva 100 % 95 -9,5

Samlede finansielle aktiva 176

Mulig tap vil utgjøre : -19,1

*Utenlandske fond er valutasikret

Gule felt må fylles inn med kommunens egne tall

Stresstest Vestre Toten kommune 31.12.21
Durasjon



Samlet verdifall på langsiktige finansielle aktiva vil bli på 19,2 mill. kr mot 11,2 mill. ved årets start. 
Kommunens har evne til å bære det potensielle kortsiktige tapet. Det er nå bygd opp fond i 
henhold til finansreglementet som gjør at kommunen kan ha en slik risikoeksponering. 

Vurdering 

Den underliggende likviditeten er svekket gjennom de to siste årene. Kommunen har evne til å 
bære det potensielle kortsiktige tapet som vist i stresstesten. Det bør allikevel bygges opp større 
frie driftsfond gjennom fortsatt positive driftsresultat. Det er for å ha bedre buffer til å takle verdifall 
som stresstesten viser samt for å bygge opp Totenkraftfondet til sin opprinnelige verdi. 
Renteeksponeringen har økt og kan reduseres ved å øke fastrenteandelen. 

 

 

 

Bjørn Fauchald  

Kommunedirektør  
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