Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
Sekretariatet

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE
Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)
Hege Eriksen (Ap) – forfall
Hege Antonsen (Frp)
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Raufoss, 21. mars 2022.
J.nr./referanse: 05-22/VT/ks

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

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:

Dato: Tirsdag 29. mars 2022
Tid: Kl. 0830 – ca. 1330
Sted: Møterom Smia, 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:
•

Kommunedirektøren/administrasjonen deltar fra kl. 1030 i f.m. sak 21 – Status for
barneverntjenesten. Fra administrasjonen deltar kommunedirektør Bjørn Fauchald,
tjenesteområdeleder Monica Skjellen-Larsen og barnevernleder Linda Overhalden.

Med hilsen
For leder i kontrollutvalget
Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Adresse:

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

Raufoss, 21. mars 2022.
For utvalgsleder
Kjetil Solbrækken
sekretær

SAK NR. 19/2022
Vestre Toten kommune

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.02.2022
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
29.03.2022

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Møteprotokoll fra møte 22.02.2022

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1 (ettersendes)

FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.02.2022 godkjennes.

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

VEDLEGG

KONTROLLUTVALGET I
VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tirsdag 22. februar 2022 holdt kontrollutvalget møte rådhuset kl. 0830 - 1145.
Som medlemmer møtte:
Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)
Hege Antonsen (Frp)
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Hege Eriksen (Ap)
Følgende varamedlemmer møtte:
Ingen
Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall:
Stein Knutsen (Ap), første vara
Lajla Tangen (Ap), andre vara
Ellers møtte:
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ingebjørg Dybdal (sakene 10/22
og 11/22).
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. 09/2022
Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 10/2022

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.02.2022
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.02.2022 godkjennes.

REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2021
Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg
Dybdal orienterte.
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Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 11/2022

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av
kommuneregnskapet for 2021 tas til orientering.

REVISJONSUTTALELSE: FORENKLET
ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 – OPPHOLDSBETALING
I INSTITUSJON
Fra behandlingen:
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg
Dybdal presenterte revisjonsuttalelsen og svarte på spørsmål.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har merket seg at den gjennomførte
stikkprøvekontrollen, rettet mot kommunens beregning av
egenandel ved langtidsopphold på institusjon, ikke har
avdekket forhold som gjør at man har grunn til å tro at
kommunen ikke etterlever bestemmelsene på området.
2. Med bakgrunn i resultatene fra kontrollen iverksettes ingen
ytterligere undersøkelser innenfor området på nåværende
tidspunkt.

SAK NR. 12/2022

TANNHELSETJENESTER FOR ELDRE, LANGTIDSSYKE OG
UFØRE I INSTITUSJON OG HJEMMESYKEPLEIE
(REVISJONSRAPPORT I INNLANDET FYLKESKOMMUNE)
Fra behandlingen:
Henvendelse fra kontrollutvalget i Innlandet fylkeskommune til
kontrollutvalgene i alle kommunene i Innlandet om å vurdere
oppfølging av avtaler og samhandling innenfor området ble drøftet.

Vedtak, enstemmig:

Med bakgrunn i henvendelsen fra kontrollutvalget i Innlandet
fylkeskommune inviteres kommunedirektøren/administrasjonen
til å orientere:
•
•

SAK NR. 13/2022
Vedtak, enstemmig:

Om det foreligger samarbeidsavtaler på området, evt.
hvordan disse følges opp i praksis.
Hvordan man sikrer et systematisk samarbeid mellom
fylkeskommunen og helsetjenesten i Vestre Toten kommune.

ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2021 FRA INNLANDET
REVISJON IKS
Årsrapport 2021 og avregning av total ressursbruk for revisjon for
2021 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
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SAK NR. 14/2022

TILLEGGSBEVILGNING TIL KONTROLLUTVALGET –
BUDSJETT FOR 2022
Fra behandlingen:
Utvalgssekretær orienterte med utgangspunkt i:
•
•
•

Anslått totalkostnad i f.m. rapport fra EY – ca. 2 millioner.
Foreløpig regnskap for kontrollutvalget for 2021.
Kontrollutvalgets budsjett for 2022 og anslått merforbruk i 2022.

Det ble i møtet satt opp følgende oversikt over kostnader og
finansiering av disse i forbindelse med kjøp av tjenester fra EY:
2021: kr. 1 057 000 (kontrollutvalget: 242 000, merforbruk: 815 000)
2022: kr. 1 000 000 (stipulert merforbruk: 1 000 000)
Sum kr. 2 057 000 (stipulert)
Vedtak, enstemmig:

1. Merforbruk på kontrollutvalgets budsjett for 2021 (ca.
815 000 kroner) inngår i kommunens samlede resultat for
2021 og dekkes inn som en del av årsavslutningen.
2. Anslått merforbruk på kontrollutvalgets budsjett for 2022 (ca.
1 000 000 kroner) oversendes kommunedirektøren for
innarbeiding i sak til kommunestyret om budsjett – og
aktivitetsoppfølging for 1. tertial 2022 senere i år.

SAK NR. 15/2022

Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 16/2022

INNLANDET REVISJON IKS: ORIENTERING OM
SELSKAPET OG SAMMENLIGNING AV
REVISJONSKOSTNADER MED ANDRE KOMMUNER
Saken utsettes.

OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR
2022
Fra behandlingen:
Utvalgssekretær presenterte avtalen.

Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 17/2022
Vedtak, enstemmig:

Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2022
godkjennes.

UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA INNLANDET
REVISJON IKS FOR 2022
Uavhengighetserklæringer fra daglig leder og oppdragsansvarlige
forvaltningsrevisorer i Innlandet Revisjon IKS for 2022 tas til
orientering.
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SAK NR. 18/2022

REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
1. Ny utgave av kontrollutvalgsboka (3. utgave)
2. Invitasjon til fagkonferanse 8.9. juni 2022 (i regi av Forum for
kontroll og tilsyn – FKT)
3. Effektivitetsanalyse: Effektivitet i kommunale tjenester
4. Diverse avisartikler
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste
6. Forberedelse/deltakelse til kommunestyrets møte den 24/2-22 –
behandling av EY-rapport

Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Endring i møteplanen for 2022:
• Møte onsdag 30/3-22 flyttes til tirsdag 29/3-22.

Raufoss, 22. februar 2022.

RETT UTSKRIFT:
Raufoss, 22. februar 2022.

_________________________
Asgeir Sveen
leder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Møteplan for 2022 – Kontrollutvalget:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

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
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SAK NR. 20/2022
Vestre Toten kommune

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2022
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
29.03.2022

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Program for Kontrollutvalgskonferansen 2022

Unntatt off.
Nei
Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:
Presentasjon av hovedtemaene på Kontrollutvalgskonferansen 2022 tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kontrollutvalgskonferansen 2022 ble i år avhold som digital konferanse over to dager (2. – 3. februar
2022).
Etter avtale er det lagt opp til en kortfattet presentasjon av hovedtemaene på konferansen:
•
•
•
•
•
•

Klima
FNs bærekraftmål og styring av kommunen
Barnevernsreformen
Rettssikkerhet, åpenhet mv.
Korrupsjonsrisiko og etikk
Varsling i kommuner

Hensikten med saken er refleksjon omkring temaene i forhold til kontrollarbeidet i egen kommune.
Vedlagt følger program for detaljert oversikt over tema og innhold på konferansen.
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SAK NR. 21/2022
Vestre Toten kommune

STATUS FOR BARNEVERNTJENESTEN
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
29.03.2022

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2021
2. Diverse avisartikler

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1
Vedlegg 2

FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSOPPLYSNINGER:
Barneverntjenesten er et prioritert tema/tjenesteområde for kontrollutvalget å følge med på, jf.
kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023.
Sist barnevernet var tema i kontrollutvalget var den 16/6-20. I dette møtet fikk kontrollutvalget en
orientering av daværende leder for barnevernet Hanne Helgeland. Kontrollutvalget vedtok bl.a.
følgende:
Kontrollutvalget ønsker å holde seg løpende orientert om utviklingen innenfor tjenesten, og
vil be om en ny oppdatering av situasjonen i løpet av året.
Etter avtale med utvalget ble oppfølging av saken utsatt.
Kommunedirektør, tjenesteområdeleder og barnevernleder er invitert til å gi en helhetlig
presentasjon av barneverntjenesten i Vestre Toten kommune med utgangspunkt i Tilstandsrapport
for barneverntjenesten 2021 (se vedlegg). Det er særlig bedt om informasjon om hvordan
barnevernreformen påvirker tjenesten og økonomien.
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Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2021 ble behandlet i kommunestyrets møte den 25/11-21 der
det ble fattet slikt vedtak:
Tilstandsrapporten fra barneverntjenesten for 2021 tas til orientering.
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Nedenfor følger kort informasjon om tidligere saker/vedtak i kontrollutvalget om barneverntjenesten
i inneværende valgperiode:
Kontrollutvalget 16.06.2020:
I dette møtet fikk kontrollutvalget en orientering av daværende leder for barnevernet Hanne
Helgeland. Det ble fattet slikt vedtak i saken:
1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at barneverntjenesten
er i positiv utvikling og at utarbeidet handlingsplan (etter Fylkesmannens tilsyn og rapporten
fra Agenda Kaupang fra 2019) er på god vei til å bli implementert.
2. Kontrollutvalget har særlig merket seg følgende utviklingstrekk i 2020:
• Betydelig reduksjon i sykefraværet.
• God kostnadskontroll.
• Ingen fristbrudd i 1. kvartal 2020.
• Økt oppfølging og lederstøtte fra kommunedirektørens side (bruk av leder for
tverrsektorielt samarbeid).
3. Kontrollutvalget ønsker å holde seg løpende orientert om utviklingen innenfor tjenesten, og
vil be om en ny oppdatering av situasjonen i løpet av året.
Kontrollutvalget 04.02.2020:
I dette møtet fikk kontrollutvalget en orientering fra kommunedirektør, helsesjef og leder for
barneverntjenesten. Det ble fattet slikt vedtak i saken (sak 02/2020):
1. Status for barneverntjenesten i Vestre Toten kommune tas til orientering.
2. Kontrollutvalget har inntrykk av at det jobbes aktivt og systematisk med utvikling av
organisasjonen med vekt på å sikre etterlevelse av lover regler, kvalitet på tjenestene og
effektiv drift.
3. Kontrollutvalget ønsker å holde seg løpende orientert om utviklingen innenfor tjenesten, og
vil be om en ny presentasjon senest høsten 2020. I tillegg til en generell orientering om status
ber kontrollutvalget om å bli særlig informert om:
• Oppfølging av anbefalingene i rapporten fra konsulentfirmaet Agenda-Kaupang.
• Oppfølging av kommunens handlingsplan etter Fylkesmannens tilsyn i 2019.
• Utviklingen i sykefraværet, arbeidsmiljø mv.
• Gjennomførte risikovurderinger.
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VEDLEGG 1

TILSTANDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN
NOVEMBER 2021
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Innhold
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Tittel
Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Vestre Toten kommune per. 31.10.21.

1. Om barnevern
Barnevernets hovedoppgaver er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet har også ansvar for at
barn og unge får trygge oppvekstforhold, og skal først og fremst bidra til at barn og unge kan bli
boende i egen familie, og at hjelpen gis i form av råd og veiledning, samt andre hjelpetiltak. Dette kan
eksempelvis være avlastningstiltak og/eller støtte til barnehageplass.
Barneverntjenesten har for øvrig myndighet til å gripe inn i familier med tvang, og i enkelte
situasjoner skille barn og foreldre dersom dette vurderes å være i henhold til barnets beste.
Hjelpetiltak består som oftest av ulike former for råd og veiledning gitt til både foreldre og barn.
Kompenserende tiltak som støttekontakt/avlastningstiltak og økonomisk støtte til barnehage/sfo kan
benyttes ved behov. Hvis barnets situasjon er så alvorlig at det er nødvendig med en plassering
utenfor hjemmet kan barneverntjenesten fatte tvangsvedtak. I disse tilfellene vil det alltid settes inn
hjelpetiltak for å raskest mulig gjenforene barn og foreldre. Vurderingen er alltid en vekting mellom
barnets beste og minste inngreps prinsipp.
Barnevernsmyndighetenes ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i lov av 17. juli 1992 om
barneverntjenester (barnevernloven).

2. Presentasjon av virksomheten
Tjenesteområdeleder: Bjørnar Eidsvik. Fungerende tjenesteområdeleder siste 1,5 år har for øvrig
vært Monica Skjellen Larsen. Dette som en konsekvens av at Eidsvik har hatt andre arbeidsoppgaver
relatert til Covid-19.
Barnevernleder: Linda Overhalden
Antall årsverk: Totalt 23,5
Se organisasjonskart neste side.

2

Dagens organisasjonskart har kun vært gjeldende siden 01.06.21. Tjenesten gjennomførte da en
intern omorganisering som et resultat av løpende erfaringsinnhenting og evalueringer av ulike
arbeidsprosesser internt i tjenesten. Videre har også kartleggingen av tjenesten i sin helhet som ble
gjennomført av Agenda Kaupang i 2019 blitt lagt til grunn for de gjeldende endringer. Her ble det
avdekket et behov for å kunne delegere både arbeidsoppgaver og myndighet, da barnevernleder i
tidligere organisering ikke har hatt mulighet til å arbeide med tjenesteutvikling på et overordnet nivå,
da arbeidshverdagen i stor grad har gått med til personaloppfølging, saksdrøftinger og
vedtaksgodkjenning. Tjenesten har derfor endret struktur fra at barnevernleder har fag- og
personalansvar for hele tjenesten, til at tjenesten nå har 2 avdelingsledere med delegert fag,
personal- og vedtaksmyndighet innen sine avdelinger.
Et annet ledd i den strukturelle omorganiseringen var å slå sammen undersøkelse og tiltaks-team slik
at alle ansatte innen disse teamene jobber med både undersøkelser og tiltakssaker. Dette er en
endring som ble vurdert hensiktsmessig allerede for nærmere 2 år siden, da teamene opplevdes
både små og svært sårbare i forhold til sykefravær ect. Da Covid-19 var et faktum så tjenesten et
behov for å gjøre denne endringen ganske raskt, da det ble varslet en storm av bekymringsmeldinger,
i tillegg til at det var naturlig å forvente ytterligere sykefravær. Dette medførte derfor en
omstrukturering i mai 2020.
Videre er det aspekter som færre saksbehandlerbytter og potensielt raskere saksgang som var viktige
målepunkter i denne forbindelse. Ved evalueringer kunne man se at overgangen mellom team tok
for lang tid, og at mange klienter opplevde det som krevende å måtte starte litt «på nytt» med en ny
saksbehandler etter endt undersøkelsesperiode. Dette da en undersøkelsesprosess er krevende i seg
selv, samtidig som at relasjoner skapes. Dette er elementer tjenesten heller ønsker å benytte positivt
videre inn i en tiltaksperiode da det forventes at eventuelle tiltak både kan iverksettes raskere, være
best mulig spisset ut ifra hva undersøkelsen konkluderer med, og at tiden man tidligere har brukt for
å etablere kontakt på ny, er eliminert. Målet er at saker kan avsluttes på et tidligere stadium, og at
barneverntjenesten ikke er inne i en sak lenger enn høyst nødvendig.
Veileder- og omsorgsteam er også slått sammen til en avdeling med en felles avdelingsleder, men er
fortsatt to ulike team med ulike arbeidsoppgaver.
Videre har barneverntjenesten forpliktelser når det kommer til det å føre tilsyn i fosterhjem, samt
det å ha en forsvarlig akuttberedskap også utenfor ordinær kontortid. I den forbindelse har
barneverntjenesten jf. Kommuneloven § 20-2 opprettet et samarbeid med Gjøvik og Land
barneverntjeneste, både når det gjelder tilsynsordningen, og i forhold til Interkommunal
barnevernvakt. Gjøvik og Land barneverntjeneste er vertskommune, og barnevernleder er delegert
vedtaksmyndighet/akuttmyndighet i henhold til Lov om barneverntjenester (bvl) §§ 4-6, 4-8 og 4-25
utenfor den ordinære kontortiden.
Samarbeidet omkring barnevernvakt har vært krevende fra starten av, men det oppleves etter et
lederskifte i Gjøvik og Land barneverntjeneste en betydelig endring og bedre struktur omkring dette
kommunesamarbeidet. Det har blitt utarbeidet realistiske budsjetter for 2022, og det vises til en
positiv tendens i forhold til å følge opp avtalen i sin helhet.
I forhold til tilsynsordningen, har det også her vært utfordringer med tanke på gode rapporter, noe
som for øvrig har endret seg i positiv forstand, og fungerer i dag etter intensjonen.
Det faglige innholdet i både tilsynsordningen og i barnevernvakten har gjennomgående vært
upåklagelig. Utfordringene har uten unntak vært på det strukturelle nivået.
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Videre samarbeider barneverntjenesten tett med barneverntjenesten i Østre Toten kommune. Dette
i form av et læringsnettverk, hvor det samarbeides rundt tematikken fosterhjem, utarbeidelse av like
rammer og rutiner, samt utarbeidelse av opplæringspakke som skal tilbys alle nye fosterhjem.

3. Temaområder
Gjeldende tall det henvises til under, er hentet fra kommunemonitoren, bufdir.no.

3.1 Bakgrunnsinformasjon/demografi










Antall barn i befolkningen (2020)
2015
2016
2017
20,0 %
19,9 %
19,8 %
2643,0
2628,0
2606,0

2018
19,5 %
2598,0

Andel barn som bor i lavinntektsfamilier (2019)
2015
2016
2017
12,0 %
12,7 %
13,3 %
Enslige forsørgere med barn under 18 år (2020)
2015
2016
2017
2018
21,0 %
21,3 %
22,8 %
22,4 %
334,0
333,0
354,0
347,0

2019
19,0 %
2542,0

2018
12,2 %

2019
23,4 %
353,0

Andel i befolkningen med utdanning utover grunnskole (2019)
2015
2016
2017
2018
65,0 %
65,9 %
66,8 %
67,4 %

2020
18,7 %
2510,0

2019
12,6 %

2020
22,7 %
341,0

2019
67,6 %

Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste pr. innbygger 0-17 år (2020)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2198
2140
1978
4282
2867
2798

3.2 Meldinger


Barn med bekymringsmelding i forhold til barnebefolkningen (2020)
2015
2016
2017
2018
2019
8,0 %
8,4 %
7,0 %
7,0 %
6,3 %
197,0
220,0
181,0
178,0
159,0

2020
7,1 %
176,0

3.3 Undersøkelser


Barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen 0-17 år (2020)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
7,0 %
7,3 %
6,7 %
5,9 %
4,6 %
5,9 %
181,0
189,0
173,0
151,0
115,0
145,0

3.4 Tiltak


Barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere i aldersgruppen 0-17 år (2020)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
7,0 %
6,8 %
8,0 %
6,8 %
5,1 %
5,0 %
171,0
176,0
207,0
172,0
128,0
124,0
4



Barn som bor utenfor hjemmet i løpet av året i forhold til antall innbyggere i aldersgruppen
0-17 år.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,0 %
1,8 %
1,7 %
2,3 %
2,0 %
2,2 %
47,0
48,0
44,0
59,0
49,0
54,0



Andel barn med hjelpetiltak i hjemmet av alle barn med tiltak 0-17 år (2020)
2015
2016
2017
2018
2019
73,0 %
72,7 %
78,7 %
65,7 %
61,7 %
124,0
128,0
163,0
113,0
79,0

2020
56,5 %
70,0

En hypotese er at tjenesten har blitt flinkere til å evaluere frivillige hjelpetiltak, samt avslutte saker.
En annen hypotese som tenkes at påvirker tallene vedrørende hjelpetiltak, er samarbeidet med
kommunens familieteam, samt økt fokus på å benytte familievernkontoret som tiltakstilbyder. Det at
det finnes tiltak i andre tjenester i kommunen vil naturligvis påvirke antall fattete vedtak om
hjelpetiltak i barneverntjenesten.

3.5 Fosterhjem


Andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk (2020)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
..
..
11,9 %
23,1 %
20,4 %
28,8 %

2019
24,0 %

2020
29,1 %

3.6 Bemanning og kompetanse


Antall stillinger i barneverntjenesten med fagutdanning pr. 1000 barn 0-17 år (2020)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
7,0
7,3
8,3
8,9
10,8
8,9

Videre vises det til foreslåtte endringer i barnevernloven om økt kompetansekrav for å kunne arbeide
i kommunalt barnevern. Krav om fullført master, eller minimum 4 års erfaring med relevant
videreutdanning er vedtatt og vil gjøre seg gjeldende fra 2031. Dette gjelder både saksbehandlere og
ledere. Dette betyr at vi som tjeneste allerede nå må ha et fremoverlent fokus for å kunne møte de
vedtatte endringene når den tid kommer. Av totalt 23,5 årsverk, vil endringene gjøre seg gjeldende
for 18 ansatte som innehar tittelen saksbehandler (utfører kjerneoppgaver) eller ledere av ulik
karakter. Dagens situasjon ser ut som følgende:
Bachelor
6 stk

4 års erfaring + videreutdanning
10 stk

Master
2 stk

Ut ifra dagens situasjon betyr dette at tjenesten må sørge for kompetanseheving spesielt hos de seks
ansatte som per i dag kun innehar en bachelor. Dersom de samme ansatte forblir i tjenesten frem til
2031, vil kravet om erfaring løse seg selv.
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3.7 Økonomi
Utgifter til barnevern pr. barn i befolkningen 0-17 år (2020)
2015
14691

2016
15218

2017
15282

2018
20870

2019
22300

2020
21917

2017
135502

2018
184383

2019
253276

2020
233589

2018
445562

2019
533333

2020
489071

2018
56325

2019
98793

2020
101137

2019
28,9 %

2020
25,7 %

2019
6,8 %

2020
6,4 %

Utgifter pr. barn i barnevernet (2020)
2015
136911

1016
137698

Utgifter pr. barn som bor utenfor hjemmet (2020)
2015
427236

2016
456732

2017
446333

Utgifter pr. barn som får tiltak i hjemmet (2020)
2015
60701

2016
28485

2017
31290

Andel av barnevernsutgiftene som går til saksbehandling (2020)
2015
23,0 %

2016
27,8 %

2017
32,6 %

2018
27,9 %

Andel av kommunens totale utgifter som brukes på barnevern (2020)
2015
6,0 %

2016
5,7 %

2017
5,5 %

2018
6,8 %

Totalsituasjonen for 2020
Budsjett
46 156 000,00

Regnskap
52 165 460,00

Resultat
 6 009 460,00

Årets økonomiske situasjon per. 01.11.21
Budsjett
47 102 600,00

Regnskap
35 413 322,00

Gjenstående
11 689 279,00

Årets regnskap ligger i pluss. Forventede store utgifter i årets siste to måneder er estimert til å være
ca. (+/-) 7 300 000 kr (lønn nov og des, barnevernvakt, tilsynsordning, bufetat, andre løpende
utgifter). Dette betyr at barneverntjenesten ligger an til et positivt sluttresultat.
Da det har vært store endringer i tilførte midler gjennom flere år, er det vanskelig å slå fast om årets
budsjett/regnskap favner om de totale behovene tjenesten innehar totalt sett, men med de
endringer som er gjort i tjenesten, oppleves det å ha en god kontroll på både inntekter og utgifter.
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Det er investert i egne veiledere i tjenesten, alle innkjøp som må gjøres blir løpende evaluert og
avsluttet i henhold til fastsatte planer, og samarbeidskommuner fakturerer i henhold til avtaler osv.
Videre vet man at ansvarsendringene i både stat og kommune også vil ha stor innvirkning i de
økonomiske rammene, men det fører samtidig til utfordringer med å kunne forutse helt konkret.

4. Samarbeid med andre sektorer
Barneverntjenesten samarbeider med ulike kompetanseinstitusjoner, herunder:


Høgskolen i Innlandet. Dette samarbeidet omhandler i hovedsak at barneverntjenesten tar imot
studenter for praksis, både barnevern og sosionom-studenter, og i normale tider vil dette
medføre at barneverntjenesten følger opp 4 studenter per år. Videre bistår barneverntjenesten
Høgskolen med å forelese i «Barnesamtalen». Det innføres for øvrig i ny barnevernlov en plikt til
å ta i mot studenter i praksis, både i staten og kommunen.



Fosterhjemstjenesten i Innlandet er en samarbeidende instans. Avdelingsleder sitter for øvrig i
styringsgruppen i læringsnettverket barneverntjenesten har sammen med Østre Toten.



Barneverntjenesten i Østre Toten kommune er en tett samarbeidspartner, hvor det målrettet
jobbes med kompetansehevende tiltak innen fosterhjemsarbeidet.



Ved behov for institusjonsplass, samarbeider tjenesten med Bufetats inntaksteam.



Gjennom læringsnettverket er det også opparbeidet et samarbeid med RBUP Øst og sør
vedrørende opplæring og implementering av to forskjellige kartleggingsverktøy (Crowell og
WMCI, begge er samspillsobservasjons-metoder).



NUBU er en samarbeidspartner med tanke på opplæring og mulig implementering av TIBIR,
PMTO i kommunen. Dette som et ledd i at PMTO skal overføres som tiltak fra staten til
kommunalt nivå. Det er for øvrig søkt stimuleringsmidler, og forventet å få disse innvilget.



Barneverntjenesten samarbeider med Statsforvalteren som et ledd i Læringsnettverket. Videre er
det løpende samarbeid i form av råd og veiledning, samt samarbeid rundt klagesaker omkring
enkeltvedtak.



Når det kommer til volds- og overgrepssaker jobber tjenesten i tett relasjon med politi og Statens
barnehus. Enten i form av omfattende intervensjon, eller i form av råd og veiledning.



VTK skal jobbe for å etablere en hensiktsmessig organisering i linja, på tvers av tjenesteområder
og i nettverk for å oppnå intensjonene i et innbyggerperspektiv og et ansattperspektiv.
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Barneverntjenesten er en viktig samarbeidspartner i kommunens satsing på tverrsektoriell
samhandling, pilot for programfinansiering 0-24 år og innføringen av BTI-modellen. Det er
vesentlig at alle som jobber med barn, unge og familier er kjent med barneverntjenesten sitt
mandat slik at de kan melde ifra ved bekymring, men også slik at de kan samarbeide tidlig for å
oppfylle kommunen sin intensjon og målsetting med satsing på tverrsektoriell samhandling 1.

4.1 Forebyggende arbeid
I forslaget til ny barnevernslov foreslår departementet å lovfeste et krav om at kommunestyret selv
skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.
Dette vil være et viktig verktøy for å sikre forpliktelse til og systematisk innsats for å legge til rette for
helhetlige tjenester til barn og unge. Departementet foreslår at planen skal inneholde en beskrivelse
av overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal fordeles
mellom etatene, hvordan oppgaveløsningen skal organiseres og hvordan ulike etater skal
samarbeide.
Uavhengig av om dette blir vedtatt i ny barnevernlov, er dette viktige perspektiver som kan
inkluderes i tilstandsrapporten innen barnevern.

5. Utfordringsbildet
Klientarbeid:


De senere årene har det blitt et stadig større fokus på ivaretakelse av foreldre og foresatte etter
omsorgsovertakelse av et barn. Dette er et arbeidsområde med behov for å økt kvalitet også i vår
tjeneste. Å systematisere dette arbeidet er et viktig fokusområde for tjenesten i dag. Dette vil
også bli lovpålagt i ny barnevernlov.



Vurderinger om hva som er til barnets beste skal dokumenteres og være styrende for de tiltak
som iverksettes for det enkelte barn. Dette være seg i vedtak, tiltaksplaner og andre
barnevernfaglige dokumenter. Å kvalitetsmessig dokumentere på en slik måte at det tydelig
fremkommer hva som er til barnets beste og hvordan dette er styrende for saken er en ferdighet
som barneverntjenesten stadig har fokus på.



Opprettelse samt evaluering av tiltaksplaner er et område som er i behov for tett oppfølging.



Barneverntjenesten har erfart over tid at det mangler et lavterskeltilbud kommunalt som kan
ivareta barn og unges psykiske helse. Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) ivaretar de som har
utviklet moderate til alvorlige psykiske vansker, men har ikke kapasitet til å hjelpe de som er i et
begynnende strev psykisk og sosialt. Disse barna er det stadig flere av, og for de fleste av de er
heller ikke barneverntjenesten rett hjelpeinstans. Mange barn og unge i dag strever psykisk og
sosialt. Flere av de har begynnende frafall fra skole og sliter med å finne tilhørighet til viktige

1 Innbyggeren skal oppleve å bli møtt som den viktigste aktøren i eget liv. De skal oppleve helhetlig og effektiv oppfølging for å bedre egen

livsmestring og sosial inkludering. Innbyggeren skal oppleve at kommunens tjenester er helhetlige, mest mulig sømløse og tilpasset den
enkelte sin livssituasjon. Kommunens ansatte skal ha et felles kunnskapsgrunnlag og en felles forståelse for hva som fremmer og hva som
hemmer livsmestring og sosial inkludering for målgruppa 0-24 år. Som ansatt skal du arbeide ut ifra gjeldende forståelse og følge de til
enhver tid aktuelle arbeidsprosesser som VTK har utarbeidet. Dette gjelder særlig for å komme tidlig i dialog der barn og ungdom står i fare
for å utvikle problemer.
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arenaer som de fleste barn og unge har sin tilknytning til. For disse barna er det viktig at det
finnes et lavterskeltilbud som kan forebygge at vanskene utvikler seg alvorlige psykiske lidelser
og/eller til alvorlige atferdsvansker.
Ansatte:


Når det kommer til sykefravær, så er dette et område som kan variere i perioder. Man vet for
øvrig at det å jobbe i kommunalt barnevern kan oppleves krevende for mange, og enkelte
opplever slitasje rent mentalt. Dette til tross for akseptabel saksmengde og godt arbeidsmiljø.



Barneverntjenesten har løpende fokus på kompetansehevende tiltak for personalgruppen.
Personalgruppen tilbys ekstern veiledning, i tillegg til at tjenesten har hatt et omfattende og tett
samarbeid med Lohne & Krokeide, med hovedfokus på saksbehandling og forvaltningslov. Videre
gjennomføres det ulike fagdager i samarbeid med Østre Toten ved behov. Tjenesten har løpende
fokus på å holde tjenesten oppdatert på det barnevernsfaglige feltet, og spesielt opptatt av
barnevernsreformen i disse dager. Tjenesten har 2 ansatte i videreutdanning.

Struktur/organisering:


Å arbeide som saksbehandler i kommunalt barnevern, betyr i praksis at man er sin egen sjef når
det kommer til det å planlegge egne saker og oppfølging av disse. Det kreves en god struktur og
evne til egenledelse for å kunne skape en forutsigbarhet, både for klientene, men også for seg
selv som saksbehandler. Dette er et område vi ser at tjenesten har et forbedringspotensial, og at
det vil være hensiktsmessig å ha et utvidet fokus på nettopp dette.

6. Innsatsområder og tiltak
Barnevernsreformen:
Barnevernreformen er et faktum og vil tre i kraft f.o.m 01.12.22. Dette betyr at kommunen styres
i en retning der fokus på forebyggende arbeid må prioriteres. Med dette menes at kommunene i
større grad må legge til rette for lavterskeltilbud for barn og unge som ikke bør være en
barnevernssak, for de barn og unge som ikke er syke nok til å motta bistand fra
spesialisthelsetjenesten BUP, for de barn og unge som trenger voksne å snakke med som ikke er
deres foresatte, og for de foreldre som ønsker veiledning vedrørende sitt forelderskap. Det å
kunne yte gode tilbud til nettopp disse målgruppene vil på sikt kunne forhindre negativ utvikling
på et tidligere stadium, og man må kunne forvente at det på sikt vil bli færre barnevernssaker.
Man må kunne forvente økt mestring i henhold til skole og deltakelse på viktige arenaer. En kan i
tillegg forvente at terskelen for å søke bistand kan bli lavere dersom det ikke nødvendigvis må bli
en barnevernssak ut av deres henvendelse. Videre må en også kunne forvente at en satsning på
forebyggende tiltak på sikt vil kunne medføre et lavere hjelpebehov etter hvert som barnet
vokser til, hvilket er en samfunnsbesparelse på mange områder. Selvhjulpne innbyggere som
bistår i arbeidslivet og med skatteinntekter, bør være en målsetting i seg selv. Man vet at sosial
arv og påvirkning har en stor betydning for barns utvikling, og kanskje man kan, ved tidligere
inngripen, bryte en eventuell negativ spiral som har forplantet seg i generasjoner.
Heia-gruppe:


Barneverntjenesten har en aktiv HEIA-gruppe, med tillitsvalgte, verneombud, assisterende
barnevernleder og barnevernleder som faste medlemmer. HEIA-gruppa har et gjennomgående
fokus på HMS, samt sikrer at tjenesten arbeider i henhold til lover og forskrifter når det kommer
til arbeidsmiljø osv. Møtene gjennomføres en gang per måned. I denne forbindelse har
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barneverntjenesten utarbeidet et levende årshjul som synliggjør og sikrer at viktig områder
ivaretas i henhold til drift.
Medarbeidersamtaler:


Alle ansatte skal få tilbud om medarbeidersamtale hvert år. Dette er en systematisk samtale som
gjennomføres med sin nærmeste leder.

Rutiner og systemer for revidering av disse:


Barneverntjenesten har siden 2019 utarbeidet rutiner og retningslinjer som skal ivareta de fleste
aspekter ved det å arbeide innen tjenesten. I henhold til utarbeidet årshjul settes det av en uke
hvert år i februar måned for gjennomgang og revidering av disse.

LEAN- kontinuerlig forbedring:


Barneverntjenesten er i ferd med å implementere LEAN- kontinuerlig forbedring i tjenesten.
Ledergruppen er ferdig med opplæring, mens det i skrivende stund arbeides for å implementere
LEAN på avdeling for undersøkelse/tiltak. Gjennom våren 2022 skal tjenestens siste avdeling,
avdeling for veiledere og omsorgsteam, implementere LEAN i sin avdeling.

Prosess- og saksveiledning:


Det legges til rette for at samtlige ansatte mottar prosessveiledning fra ekstern veileder.
Gjennom 2020 har veiledningen blitt gjennomført hver 4. uke, noe som reduseres til hver 6. uke
fra og med d.d. Tjenestens veiledere har i tillegg mottatt saksveiledning hver 3. uke, noe som
også reduseres til å gjennomføres hver 6. uke fra og med d.d. Arbeidsgivers ansvar for å tilby
veiledning til sine ansatte er for øvrig foreslått inn i ny barnevernlov.

Ukentlige avdelingsmøter:


Begge avdelinger har ukentlig avdelingsmøter for drøft og gjennomgang av saker.

Meldingsmøter:




Alle bekymringsmeldinger blir risikovurdert umiddelbart når de ankommer tjenesten. Så fremt
det ikke er akutt behov for intervensjon fra barneverntjenestens side, så blir meldingen
gjennomgått, drøftet og konkludert i et av tjenestens meldingsmøter som gjennomføres
mandager, onsdager og fredager, og innen én uke etter meldingen er mottatt.
Deltakere i meldingsmøte er saksbehandlere i mottaksteamet, avdelingsleder for
undersøkelse/tiltak, assisterende barnevernleder og barnevernleder (alle har dessverre ikke
mulighet til å delta hver gang, men prioriterer meldingsmøtene så langt det lar seg gjøre). I de
saker tjenesten mottar bekymringsmeldinger i allerede aktive saker, blir den saksbehandleren
som er ansvarlig i saken innkalt til en drøft, og har videre en viktig rolle i forhold til å konkludere
bekymringsmeldingen.

Ukentlige ledermøter:


Tjenesten har ukentlige LEAN og ledermøter. Her gjennomgås og drøftes søknader, evnt vurderer
kjøp med sluttsum utover det tjenesten har utarbeidet rutiner for og som avdelingsleder selv kan
beslutte.
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Månedlige oppfølgingssamtaler med den enkelte ansatte:


Hver enkelt ansatt har månedlige oppfølgingssamtaler med sin nærmeste leder. For
saksbehandlere omhandler disse samtalene i stor grad gjennomgang av saker, samt sikring av at
de ulike arbeidsverktøyene som skal benyttes blir benyttet, eksempelvis tiltaksplaner.

Arbeidsplassbeskrivelser som benyttes i sykefraværsarbeidet:


Tjenesten har utarbeidet arbeidsplassbeskrivelser som benyttes i sykefraværsoppfølgingen.

Opprettet nytt ledernivå med delegert fag- og personalansvar:



Det er opprettet et nytt ledernivå med delegert fag- og personalansvar. Dette betyr at de enkelte
får kortere vei til sin nærmeste leder, og at arbeidsfordelingen er mer balansert enn tidligere. For
barnevernleders del oppleves den «nye hverdagen» som fortsatt hektisk, men at
arbeidsoppgavene har endret seg. Den nye organiseringen gir muligheter for å arbeide
fagutvikling på et overordnet nivå, samt tid og mulighet til å samarbeide med andre tjenester i
kommunen for å utvikle bedre tverrfaglige tjenester.
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FORSLAG TIL VEDTAK:
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:
I tråd med tidligere praksis er det utarbeidet en årsrapport fra kontrollutvalget til kommunestyret om
kontrollutvalgets virksomhet. En slik praksis er anbefalt som en del av kontrollutvalgets plikt til å
informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. kommunelovens § 23-5 og anbefaling i veileder fra
departementet/Kontrollutvalgsboken.
Årsrapporten gir en helhetlig oversikt over kontrollutvalgets aktivitet for fjoråret, og fungerer også
som dokumentasjon på kontrollutvalget etterlevelse av sine lovpålagte oppgaver.
I tråd med tidligere praksis legges saken frem med innstilling til kommunestyret. En slik praksis sikrer
at saken blir fremmet for kommunestyret som egen sak.
Det er tidligere uttrykt ønske fra kontrollutvalget om at utvalgsleder gir en kort presentasjon av
rapporten overfor kommunestyret ved behandlingen der dersom dette passer.
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VEDLEGG

KONTROLLUTVALGET
I
VESTRE TOTEN KOMMUNE

Årsrapport 2021

Kontrollutvalgets virksomhet

Innhold:
1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver
2. Medlemmer og sekretariat
3. Aktivitet
4. Økonomi
5. Regnskapsrevisjon
6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser i kommunen
7. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper
8. Oppfølging av kommunens revisor / Innlandet Revisjon IKS

1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver fremgår av kommunelovens kapittel 23 med tilhørende
forskrift for kontrollutvalg og revisjon.
Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.
Kontrollutvalget skal påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av
selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser
i selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av
revisjonsrapporter, blir fulgt opp
Kontrollutvalgets oppgaver løses i praksis ved å bestille tjenester fra kommunens valgte
revisor innenfor områdene:
• Regnskapsrevisjon
• Forvaltningsrevisjon
• Eierskapskontroll

2. Medlemmer og sekretariat
Kontrollutvalget har i løpet av året bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer:
Faste medlemmer
Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap)
Bjørn Iversen (Sp)
Torill Hansen/Taje (Uavhengig)
Hege Eriksen (Ap)

Varamedlemmer
Varamedlemmer for H/Sp/Frp:
1. Inger Lillleby Fløgum (H)
2. Gina Marie Sørum Sveen (Sp)
3. Odd-Harry Haugen (Frp)
Varamedlemmer for Ap:
1. Stein Knutsen
2. Lajla Tangen

Sekretariat:
Forskrift om kontrollutvalg stiller krav om at sekretær for utvalget skal være uavhengig av
både kommunens administrasjon og kommunens revisor. Kommunene i Gjøvik- og
Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått felles avtale om kjøp av sekretærtjenester fra
firmaet Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken. Avtalen ble inngått etter utlyst
anbudskonkurranse, jf. lov om offentlige anskaffelser. Avtalen gjelder for perioden
01.01.2017 – 31.12.2020 med mulighet for forlengelse ett + ett år. Avtalen er forlenget frem
til 31.12.2022.

3. Aktivitet
År
Antall møter
Antall saker

2021
10
68

2020
7
60

2019
7
56

2018
8
63

2017
7
54
2

4. Økonomi
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, jf.
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. Det er kommunestyret som fastsetter de
økonomiske rammene for kontrollutvalgets virksomhet. Nedenfor følger oversikt over siste
års regnskap/budsjett:
Kto

Kontonavn

Fast godtgjørelse til folkevalgte
Møtegodtgjørelse
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur
Bevertning møter
Tjenestefrikjøp
Kurs / opplæring
IT, programvare, medieutstyr
Kjøregodtgjørelse og diett
Konsulenttjenester (sekretærtjenester)
Konsulenttjenester (EY)
Kjøp fra egne foretak
(Innlandet Revisjon IKS)
13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet
Revisjon IKS – retting av feil i 2018
14290 Moms (utgift)
17290 Momskompensasjon (inntekt)
Totalt (kontrollutvalg og revisjon)
10800
10801
10802
10990
11001
11151
11205
11500
12002
11600
12700
12700
13800

Regnskap
2021

Budsjett 202

Regnskap
2020

58 720
30 400
0
12 566
18 085
0
0
9 900
0
0
346 608
1 404 084
806 859

60 000
30 000
10 000
13 000
14 000
5 000
0
22 000
0
1 000
280 000
0
1 093 000

0

0

0

55 800

351 021
- 351 021

70 000
- 70 000

79 358
- 73 358

75 571
- 75 571

2 340 615

1 528 000

58 721
32 000
0
12 892
30 845
1 555
0
15 228
0
0
291 849
0
824 250

Regnskap
2019

1 267 240

58 114
19 000
0
10 873
7 382
5 141
0
0
0
0
302 285
0
834 101

1 181 097

Kommentarer til vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap:

• Kto. 12700 Konsulenttjenester (sekretærtjenester): Merforbruket skyldes flere møter
enn planlagt som følge av igangsetting av undersøkelse og engasjering av EY.

• Kto. 12700 Konsulenttjenester (EY): Kontrollutvalget engasjerte konsulentselskapet

Ernst & Young AS med bakgrunn i bestilling fra kommunestyret. Det ble ikke foretatt
tilleggsbevilging i tilknytning til saken.

• Kto. 13800 Kjøp fra egne foretak (Innlandet Revisjon IKS):

Regnskapsposten viser et mindreforbruket/besparelse i forhold til budsjett på
kr. 286 141. Besparelsen skyldes mindre kjøp av forvaltningsrevisjon enn budsjettert.
Nedenfor følger en spesifikasjon av regnskapsposten:
 Regnskapsrevisjon: Kr. 791 040 (i fjor: kr 768 140)
 Forvaltningsrevisjon: Kr.
0 (i fjor: kr 28 910)
 Deltakelse i møter: Kr. 15 820 (i fjor: kr 27 200)

5. Regnskapsrevisjon
Oppfølging av revisjonsarbeidet og tilsyn med revisors faglige arbeid:
Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, jf.
kommunelovens § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg § 3. Dette er knyttet til flere forhold:
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• At revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal revisjonsskikk.
• At revisorene på oppdraget oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner.
• At revisjonen følger de avtaler som er inngått med kontrollutvalget.
Kontrollutvalget ivaretar sitt oppfølgingsansvar gjennom orienteringer om
• revisors uavhengighetserklæring (skriftlig, årlig)
• strategi og plan for revisjon av kommunens regnskaper, samt underliggende
risikovurderinger (årlig)
• status midtveis i revisjonsarbeidet / interimsrevisjon (årlig)
• revisjonsberetningen og gjennomføringen av revisjonsarbeidet (årlig)
• eventuelle brev og revisjonsrapporter til rådmannen, herunder eventuelle nummererte
brev (vesentlig svikt i internkontrollen, rapportering av misligheter mv).
• resultatet av ekstern kvalitetskontroll av revisor (forbundsbasert kontroll minimum
hvert femte år)
Uttalelse om årsregnskapet:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor skal utvalget avgi en
uttalelse til årsregnskapet. Uttalelsen skal følge regnskapssaken til kommunestyret, via
formannskapet.
Kontrollutvalget har i løpet av året avgitt uttalelse til følgende regnskaper:
•

Årsregnskap 2020 for Vestre Toten kommune
Kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, regnskapssjef og Innlandet
Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor var til stede under kontrollutvalgets
behandling av saken. Kontrollutvalget kommenterte følgende forhold i sin uttalelse til
årsregnskapet:
a) Økonomisk situasjon og finansielle måltall:
Hovedkonklusjon: Kommunens handlefrihet er betydelig forverret gjennom
året og kommunens finansielle stilling pr. 31.12.2020 må betegnes som svak.
- Netto driftsresultat: Netto driftsresultat under anbefalt nivå vil gi svekket
handlingsfrihet over tid og vil ikke være bærekraftig.
- Sterkt redusert disposisjonsfond
- Høy lånegjeld
b) Andre forhold:
- Ubalanse i driften – 8,4 millioner:
- Sårbar likviditetssituasjon

•

Årsregnskap 2020 for Totenbadet Vestre Toten KF
Kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, regnskapssjef og Innlandet
Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor var til stede under kontrollutvalgets
behandling av saken. Kontrollutvalget kommenterte følgende forhold i sin uttalelse til
foretakets årsregnskap og årsberetning:
- Styrets årsberetning: Betydelig forbedringspotensial
- Økonomi: Alvorlig økonomisk situasjon
- Fremtidsutsikter for foretaket

Nummererte brev fra revisor:
Regnskapsrevisor skal rapportere skriftlig til kontrollutvalget dersom de blir kjent med
vesentlig svikt i økonomiforvaltningen, misligheter mv. Kontrollutvalget skal rapportere til
kommunestyret dersom revisors påpekninger i nummerert brev ikke blir rettet eller fulgt opp.
Det er i løpet av året ikke mottatt nummererte brev fra revisor.
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen:
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Kontrollen baserer seg på en risikoog vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal
rapportere til kommunestyret dersom revisors påpekninger ikke blir rettet eller fulgt opp.
Følgende er fremlagt for kontrollutvalget i løpet av året:
• Gjennomført kontroll i 2021:

Selvkost
Konklusjon: Gjennomført stikkprøve avdekket ingen
vesentlige feil/mangler.

• Planlagt tema for kontroll i 2022: Beregning av oppholdsbetaling for langtidsopphold
i institusjon (over 60 dager)
Det foreligger ingen påpekninger fra revisor som ikke er fulgt opp.

6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser i kommunen
Lovpålagte oppgaver:
•
•
•
•

Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden
(første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner
som er gjennomført og resultatet av disse.
Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om vedtak om forvaltningsrevisjoner
er fulgt opp.

Plan for forvaltningsrevisjon:
Kontrollutvalget har laget en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023. Planen ble
vedtatt av kommunestyret den 29. oktober 2021. Planen er basert på en overordnet analyse av
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere
behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer.
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette
i planperioden.
Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året:
a) Forvaltningsrevisjoner:
•

Sluttførte revisjonsprosjekter i løpet av året:
 Ingen

•

Bestilte, ikke sluttførte forvaltningsrevisjoner pr. 31/12:
 Ingen

b) Undersøkelse – engasjering av Ernst & Young AS (EY)
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 16.08.2021 å be kontrollutvalget undersøke
følgende:
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1. Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020
og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.
2. I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre
Toten kommune.
3. Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og om
retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.
Oppdraget ble ikke definert som forvaltningsrevisjon etter kommunelovens regler og
kontrollutvalget stod fritt til å velge leverandør. Kontrollutvalget engasjerte Ernst &
Young AS (EY) til å gjennomføre undersøkelsene på sine vegne. Valg av leverandør ble
gjort i tråd med lov om offentlige anskaffelser. Etter gjennomført oppstartmøte og
godkjenning av oppdragsplan gjennomførte EY høsten 2021 en informasjonsinnhenting.
Dette ble gjort gjennom en web-basert spørreundersøkelse (alle ansatte) og
dybdeintervjuer med 31 utvalgte personer.
Endelig rapport ble behandlet i kommunestyrets møte den 24.02.2022. Kommunestyret ba
kommunedirektøren om å følge opp rapportens anbefalinger og legge frem en plan for
kommunestyret for oppfølgingen. Med bakgrunn i rapporten ble kommunedirektøren også
bedt om å:
• Utarbeide en tiltaksplan for å sikre at ingen i Vestre Toten kommune skal
oppleve noen form for fryktkultur.
• Redegjøre for HR-avdelingens rolle generelt, og i varslingssaker spesielt.
• Vurdere behovet for endringer i kommunedirektørens internkontrollsystem
mht. lederoppfølging.
c) Mindre undersøkelser, foranalyser, orienteringer mv.:
Saker der rådmannen/administrasjonen har orientert kontrollutvalget:







IKT-sikkerhet i Vestre Toten kommune
Digitalisering og gevinstrealisering
Personvern og etterlevelse av personopplysningsloven
Hjemmetjenesten i Vestre Toten
Status for arbeidet med ny omsorgsplan
Status for fastlegetjenesten i Vestre Toten kommune

Foranalyser og prosjektplaner utført av Innlandet Revisjon IKS:
 Ingen
Andre saker:
 Utredning av helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune – rapport fra
agenda kaupang
 Statsforvalterens kommunebilde 2020 – Vestre Toten kommune
 Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 –
vurdering av foranalyser
 Orientering om revisjonsrapporten «Oppfølging av samarbeidsavtalene om
Gjøvikregionen barnevernvakt» i Gjøvik kommune
 Kommunebarometeret 2021 – Vestre Toten kommune
 Kontrollutvalgskonferansen 2021
 Statsforvalterens vurdering av Vestre Toten kommune – 2021 (kommunebildet
2021)
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d) Henvendelser til kontrollutvalget fra andre:
Kontrollutvalget er åpent for å motta henvendelser/tips fra utenforstående om forhold man
mener bør undersøkes nærmere i kommunen. Kontrollutvalget har i løpet av året ikke
mottatt henvendelser/tips som har ført til nærmere undersøkelser.
Oversikt over revisjonsrapporter de siste årene og oppfølgingen av disse:
År

Revisjonsrapport
(tema/område)

Oppfølging / kommentar

2021

Undersøkelse - hjemmetjenesten

2020

Overordnet risikovurdering

2019

Forvaltningsrevisjonsrapport:
Etterlevelse av
habilitetsbestemmelser og etiske
retningslinjer

2018

(ingen)

2017

(ingen)

2016

Forvaltningsrevisjonsrapport:
Rammeavtaler og
innkjøpssamarbeid – Vestre
Toten kommune

2015

Revisjonsnotat:
Avtale med Raufoss Fotball
Utvikling AS om innløsning av
tomtearealer

Undersøkelse ble igangsatt høsten 2021
med bakgrunn i vedtak i kommunestyret.
Ernst & Young AS (EY) ble engasjert.
Sluttføres i 2022.
Gjennomført risikovurderinger som
bakgrunn for utarbeidelse av ny plan for
forvaltningsrevisjon (2020-2023).
Rapporten ble sluttbehandlet i
kommunestyret. Rapporten påpekte svikt i
håndteringen av habilitetsbestemmelsene i
undersøkt sak. Det ble gitt innspill til bl.a.
folkevalgtopplæringen. Saken avsluttet.
Flere forundersøkelser ble gjennomført.
Ingen revisjonsprosjekter bestilt.
Flere forundersøkelser ble gjennomført.
Ingen revisjonsprosjekter bestilt.
Sluttbehandlet i kommunestyret.
Rapporten pekte på svakheter knyttet til
avtalelojalitet og kontroll med at
riktig/avtalt pris var benyttet.
Kommunestyret uttrykte forventning til
rådmannen om å følge opp rapportens
anbefalinger.
Notatet ble lagt frem for kommunestyret til
orientering. Det ble konkludert med at
formannskapet ikke hadde fullmakt til å
binde opp kommunen økonomisk. Saken
ble også feilaktig unntatt fra offentlighet.
Saken avsluttet.

7. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper
Lovpålagte oppgaver:
•
•

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper (eierskapskontroll) og utføre forvaltningsrevisjon av selskaper
kommunen har eierinteresser i.
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, jf. kommunelovens § 23-4.
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•

Det skal utarbeides en plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper,
minimum en gang i valgperioden (første året i valgperioden). Planen skal vedtas av
kommunestyret.

Plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper:
Kontrollutvalget har laget en plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper for
perioden 2020-2023. Planen ble vedtatt av kommunestyret den 29. oktober 2021. Planen er
basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet (knyttet til kommunens
oppfølging av sine eierinteresser) og virksomheten i selskapene kommunen eier. Følgende
tema/selskaper er prioritert i planen:
Oppfølging av kommunens etterlevelse av vedtatte prinsipper for eierstyring /
eierskapspolitikk
Kontroll med eieroppfølgingen i utvalgte selskaper
Forvaltningsrevisjon i utvalgte selskaper (Horisont Miljøpark IKS, Krisesenteret i
Gjøvik IKS, ATS Gjøvik/Toten AS, Topro AS)

•
•
•

Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette
i planperioden.
Gjennomførte kontroller:
Det er gjennom året utført kontroll med utøvelsen av eierskap (eierskapskontroll) og
forvaltningen i følgende selskap:
•

Horisont Miljøpark IKS og datterselskapet Horisont Renovasjon AS

Kontrollen bestod i å følge opp eiernes og selskapets håndtering av anklager om «sosial
dumping» høsten 2020 i datterselskapet Horisont Renovasjon AS. Kontrollen ble gjennomført
av kontrollutvalget i Nordre Land kommune på vegne av kontrollutvalgene i de fem
eierkommunene. Det ble foretatt samtale med leder av representantskapet i Horisont
Miljøpark IKS og innhentet uttalelse fra styret i Horisont Renovasjon IKS i f.m. saken. Det
ble konkludert med at saken syntes tilfredsstillende fulgt opp og at sannsynligheten for brudd
på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid er lav pr. i dag.
Planlagte/bestilte kontroller:
Det er i løpet av året bestilt følgende kontroll:
•

Horisont Miljøpark IKS: Selskapets håndtering av journalføring og
klagebehandling

Kontrollen gjennomføres av kontrollutvalget i Østre Toten kommune på vegne av
kontrollutvalgene i de fem eierkommunene. Kontrollen er igangsatt med bakgrunn i
tips/henvendelse fra eksterne. Innlandet Revisjon IKS er engasjert til å foreta kontrollen i
2022.
Oversikt over kontroller de siste årene og oppfølgingen av disse:
År

Tema / selskap

Oppfølging / kommentar

2021

Undersøkelse/kontroll:
Horisont Miljøpark IKS
Horisont Renovasjon AS

Kontrollen bestod i å følge opp eiernes og
selskapets håndtering av anklager om «sosial
dumping» høsten 2020 i datterselskapet
Horisont Renovasjon AS. Det ble konkludert
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2020

Overordnet risikovurdering

2019

Revisjonsrapport:
Horisont Miljøpark IKS

2018

Kartlegging/forundersøkelse:
Horisont Miljøpark IKS

2017

Kartlegging/forundersøkelse:
Horisont Miljøpark IKS

2017

Kartlegging/forundersøkelse:
Gjøvik Krisesenter IKS

2016
2015

(ingen)
Revisjonsrapport:
Etterlevelse av felles
eierskapspolitikk i
Gjøvikregionen

med at saken syntes tilfredsstillende fulgt opp.
Gjennomført risikovurderinger som bakgrunn
for utarbeidelse av ny plan for
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i
selskaper for 2021-2023.

Revisjonsrapporten ble behandlet i
kommunestyrene i alle de fem
samarbeidskommunene høsten 2019. Flere forhold
ble påpekt.
Forundersøkelse gjennomført. Revisjonsprosjekt
besluttet gjennomført i 2019. Alle kontrollutvalgene
i de fem eierkommunene står bak bestillingen.
Med bakgrunn i medieomtale valgte
kontrollutvalget å gjennomføre en kontroll med
Horisont Miljøpark IKS sin oppfølging av avtalen
med RenoNorden AS om lønns- og arbeidsvilkår
for ansatte i selskapet. Kontrollutvalget oppfordret
til tydeligere kontraktsbestemmelser på området
ved en evt. senere konkurranseutsetting.
Forundersøkelse og dialog med selskapet ble
gjennomført av kontrollutvalget i Gjøvik kommune
på vegne av kontrollutvalgene i de fem
eierkommunene i Gjøvikregionen. Videre
oppfølging gjøres i 2018.
Rapporten konkluderte med at eierskapspolitikken
ikke er fullt ut implementert. Ordfører og rådmann
ble bedt om å følge opp rapportens anbefalinger.
Rapporten ble fulgt opp i 2017 gjennom en felles
oppfølgingskontroll i regi av de fem
kontrollutvalgene i regionen.

8. Oppfølging av kommunens revisor / Innlandet Revisjon IKS
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet
Revisjon IKS, jf. vedtak i kommunestyret. Innlandet Revisjon IKS yter eierkommunene
revisjon i egenregi til selvkost.
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå avtale mellom oppdragsgiver og
selskapet. Avtalen (kalt oppdragsavtale) regulerer omfang, pris og kvalitet og rulleres årlig.
Avtalen tydeliggjør kontrollutvalgets bestillerfunksjon.
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være til
konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være
kundeorientert. Kontrollutvalget er bevisst disse målsettingene i sin oppfølging og dialog med
selskapet og dets revisorer.
Pris følges opp gjennom krav til årlig sammenligning (”benchmarking”) av kostnadene til
revisjon mot andre kommuner. Slik sammenligning er foretatt i løpet året og viser at
kostnadene til regnskapsrevisjon ligger omtrent på ”snittet” sammenlignet med kommuner på
samme størrelse. Sammenligningen er presentert for kontrollutvalget.
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Kvalitet på revisjonstjenestene følges primært opp gjennom de enkelte tjenesteleveransene
(regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll). I tillegg følges opp
• at oppdragansvarlig revisor oppfyller de formelle kompetansekravene
• at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt, herunder at revisor ikke har tatt
på seg rådgivningsoppdrag eller andre tjenester for kommunen, som kan reise tvil om
dette. Det påses at det årlig blir avgitt en uavhengighetserklæring fra revisor til
kontrollutvalget
Det er avtalt at resultatet av forbundsbasert kvalitetskontroll av Innlandet Revisjon IKS (i regi
av Norges Kommunerevisorforbund) skal legges frem for kontrollutvalget.
Oppfølging av spørsmål om kontrollutvalgenes mulighet for å kjøpe
forvaltningsrevisjonstjenester fra andre enn Innlandet Revisjon IKS:
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune sendte i 2020 en henvendelse til representantskapet i
Innlandet Revisjon IKS og alle kontrollutvalgene i selskapets eierkommuner, der man
oppfordret til å avklare om dagens selskapsavtale gir anledning for kontrollutvalgene å
bestille forvaltningsrevisjonsprosjekter fra andre enn Innlandet Revisjon IKS, eller ikke.
Kontrollutvalget i Jevnaker argumenterte for å eventuelt åpne for å kjøpe tjenester i markedet
i spesielle tilfeller, der Innlandet Revisjon IKS ikke har kompetanse og/eller kapasitet til å
levere det som etterspørres av kontrollutvalgene innen rimelig tid. Man mente en slik
mulighet vil øke kvaliteten på kontrollutvalgenes arbeid, samtidig som det vil stimulere
Innlandet Revisjon IKS til å levere gode tjenester til deltakerkommunens beste.
Innlandet Revisjon IKS drøftet spørsmålet i eiermøte den 16.02.2021 og i representantskapet
den 26.04.2021. Kommunene/kontrollutvalgene mottok følgende tilbakemelding fra
selskapet:
Representantskapet ønsker et revisjonsselskap som leverer de pålagte
revisjonstjenestene etter kommuneloven på en tilfredsstillende måte for
deltakerkommunene. Vi mener at selskapsavtalen gir føringer for at
deltakerkommunene skal kjøpe alle revisjonstjenester som leveres etter kommuneloven
av selskapet. Selskapet må sikre at de har god dialog med de enkelte kontrollutvalgene
slik at de opplever at de er informert om når de kan forvente å få levert
forvaltningsrevisjonsrapporter. Kontrollutvalgene må arbeide for å få til en jevn
bestilling av forvaltningsrevisjoner.

Raufoss, 29. mars 2022.
________________________
Asgeir Sveen
leder av kontrollutvalget
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SAK NR. 23/2022
Vestre Toten kommune

PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRETS MØTER
24.02.2022 OG 24.03.2022
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
29.03.2022

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Saksliste kommunestyrets møte den 24.03.2022
2. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 24.02.2022

Unntatt off.
Nei
Vedlegg 1
Vedlegg 2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoller/vedtak fra kommunestyrets møter den 24.02.2022 og den 24.03.2022 tas til
orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kontrollutvalget har etablert rutine med løpende å legge frem protokoller fra kommunestyrets møter
til orientering. Hensikten er å sørge for at utvalget løpende har god kunnskap om viktige politiske
saker, og på en enklere måte kunne følge med på at kommunestyrets vedtak og intensjoner blir fulgt
opp av administrasjonen på tilfredsstillende måte.
Vedlagt saken følger og protokoll fra kommunestyrets møte den 24.02.2021 og saksliste fra
kommunestyrets møte den 24.03.2022 til orientering.
Protokoll fra kommunestyrets møte den 24.03.2022 forelå ikke ved utsending av sakspapirene til
kontrollutvalgets møte. Protokoll/vedtak vil bli presentert i møtet.
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VEDLEGG 2
MØTEPROTOKOLL
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

- Kommunestyresalen

Dato:

24.02.2022

Tidspunkt:

18:00 -22:00

Til stede:
Navn
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr
Jon Aaslund
Stian Pettersbakken
Rolf Erik Halle
Ann Marit Sandsengen
Lene Myhrvold
Lasse Rian
Silje Sandsengen
Frode Engen
Torhild Løkken
May Brit Syversen Huuse
John Vildåsen
Stein Rune Vinger
Odd Ingard Hoberg
Elin Synnøve Solberg
Arve Sørbo
Asgeir Sveen
Kjetil Sangnes
Paula Elvesveen
Tor Sundheim
Aage Midtbu
Olav Kleiven
Dorthe Ødegaard Benckert
Hans Kristian Thorsrud
Sissel Skiaker
Håvard Johansen Lindgaard
Bjørn Stensli Iversen
Ahmed Haruun Ali
Anders Vildåsen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem

Parti
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
H
H
H
MDG
R
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SV
U

Varamedlem for

Ole Runar Helbostad

Siv Anita Midtskogen
Per Erik Bergstuen

Arild Nikolai Ødegaard

Kjersti Diesen Løken

Møteprotokoll godkjent:
Godkjent av:
Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vestre Toten kommune

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Tom Erik Støen Østli
Bjørn Fauchald
Per Olav Strande

Stilling
Konsulent
Kommunedirektør
Voksenopplæringssjef

Merknad i møte:
Representanten Svein Erik Sørensen (FrP) meldte forfall. Ingen vara møtt.
Representanten Håvard Johansen Lindgaard (SP) tiltrådte møtet til behandling av
referatsak 422, referater fra politiske råd og utvalg.

Vestre Toten kommune

Saksliste
Saksnr.
PS 722
PS 822
PS 922

PS 1022
PS 1122
PS 1222
PS 1322
PS 1422
PS 1522
PS 1622
PS 1722
PS 1822

Tittel
Godkjenning av innkalling med saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte 27.01.2022
Rapport fra EY: Håndtering av varslingssaker, kommunens
ytringskultur og retningslinjer for varsling
Referatsaker
Referater fra politiske råd og utvalg
Heltidsstrategi for Vestre Toten kommune
UTREDNING AV FELLES INTERKOMMUNAL
VOKSENOPPLÆRING OG FLYKTNINGETJENESTE
Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter sjette tildeling
Bakkerud seremonilokale og gravlund - videre framdrift
Gebyrendringer i alkoholforskriften 2022
Valg av nye medlemmer i ungdomsrådet
Oppnevning av nytt varamedlem i felles forliksråd for Gjøvik,
Østre Toten og Vestre Toten
Søknad om fritak fra politisk verv i OVU - Silje Sandsengen
Søknad om permisjon fra politiske verv - Per Erik Bergstuen
Åpen post

PS 722 Godkjenning av innkalling med saksliste
Kommunestyrets behandling av sak 7/2022 i møte den 24.02.2022:
Behandling
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Innkalling med saksliste godkjennes.

PS 822 Godkjenning av protokoll fra møte 27.01.2022
Kommunestyrets behandling av sak 8/2022 i møte den 24.02.2022:
Behandling
Avstemning:

U.off

Vestre Toten kommune

Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte 27.01.2022 godkjennes.

PS 922 Rapport fra EY: Håndtering av varslingssaker, kommunens ytringskultur
og retningslinjer for varsling
Kommunestyrets behandling av sak 9/2022 i møte den 24.02.2022:
Behandling
Oppdragsansvarlig Frode S. Krabbesund fra Ernst & Young AS presenterte rapporten.
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om sine kommentarer til rapporten og dens
oppsummering og anbefalinger.
Leder av kontrollutvalget, Asgeir Sveen, orienterte om kontrollutvalgets innstilling til
kommunestyret.
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende forslag til presisering av
punkt 6 i vedtaket:
Kommunedirektøren bes om å følge opp rapportens anbefalinger og legge frem en plan
for kommunestyret for oppfølgingen senest april 2022.
Representanten Dorthe Ødegaard Benckert (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt
7 i vedtaket:
Kommunestyret ber om å bli holdt løpende orientert om de forbedringstiltak som blir
iverksatt for å følge opp anbefalingene fra E&Y og kontrollutvalget.
Kommunestyret ber særskilt om at utviklingen innenfor hjemmetjenesten følges opp
med skriftlig orientering og dokumentasjon både til kommunestyret, formannskapet, og
OVU i hvert møte i 2022.
Representanten Ahmed Haruun Ali (SV) fremmet følgende forslag til nytt punkt 8 i
vedtaket:
Kommunedirektøren bes i tett samarbeid med verneombud, ledelse og ansatte
utarbeide nye retningslinjer eventuelt revidering av eksisterende retningslinjer på dette
feltet.
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Partiene gikk til gruppemøter.
Representanten Stian Pettersbakken (AP) oppsummerte gruppemøte, og fremmet ett
felles omforent forslag til nytt punkt 7 i vedtaket:
Kommunestyret ber om at det gis skriftlig rapportering til oppvekst- og velferdsutvalget
og kommunestyret om utviklingen i hjemmetjenesten annenhver måned første halvår
2022, og deretter evaluering av videre oppfølging.

Avstemning:
Punkt 1 til 5 i kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til presisering i punkt 6 ble enstemmig vedtatt.
Omforent forslag til nytt punkt 7 ble enstemmig vedtatt.
Forslag til nytt punkt 8 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Rapportens hovedkonklusjoner
Kommunestyret tar rapportens hovedkonklusjoner til orientering:


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



Kommunens ytringskultur:
o Det synes som om at det i kommunen generelt sett er tilrettelagt for en
forsvarlig ytringskultur, og at et flertall opplever Vestre Toten kommune
som en åpen og tillitsbasert kommune hvor det er trygt å ytre seg uten
fare for gjengjeldelse.
o Det kan ikke utelukkes at ansatte i hjemmetjenesten kan ha opplevd seg
utsatt for fryktkultur.



Retningslinjer for varsling:
o Kommunens retningslinjer for varsling ivaretar ikke varsler mot
toppledelsen på en tilfredsstillende måte.

Vestre Toten kommune

o Kommunens retningslinjer og varslingsordning synes ikke å være godt nok
kjent for kommunens ansatte. Rutinene fremstår for enkelte som lite
tilgjengeliggjorte og kompliserte.
2. Ytringskultur / fryktkultur:
Selv om hovedkonklusjonen i rapporten er at majoriteten av de ansatte opplever en god
ytringskultur i Vestre Toten kommune er følgende funn bekymringsfulle:


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



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

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


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



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

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


Utarbeide en tiltaksplan for å sikre at ingen i Vestre Toten kommune skal oppleve
noen form for fryktkultur.

Vestre Toten kommune



Redegjøre for HR-avdelingens rolle generelt, og i varslingssaker spesielt.



Vurdere behovet for endringer i kommunedirektørens interkontrollsystem mht.
lederoppfølging.

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

Referatsaker
Kommunestyrets behandling av sak 3/2022 i møte den 24.02.2022:
Behandling

Vedtak

PS 1022 Heltidsstrategi for Vestre Toten kommune
Kommunestyrets behandling av sak 10/2022 i møte den 24.02.2022:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen orienterte innledningsvis.
Administrasjonen har konkretisert fordeling av ekstrabevilgning fra disposisjonsfond:
Innenfor en avdeling i virksomhet heldøgns og institusjon og en avdeling i virksomhet
tilrettelagte tjenester, bevilges det 1,5 millioner per sted til ett prosjekt over ett år.
Avstemning:
Innstilling fra formannskapet med administrasjonens konkretiseringer enstemmig
vedtatt.
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Vedtak
Kommunestyret vedtar framlagte forslag til Heltidsstrategi.
Innenfor en avdeling i virksomhet heldøgns og institusjon og en avdeling i virksomhet
tilrettelagte tjenester, bevilges det 1,5 millioner av disposisjonsfond per sted til
etablering av et grunnbemanningsprosjekt over ett år.
Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme forslag til hvordan grunnbemanninga i
helse
og omsorg kan økes i 2022 i løpet av første tertial.

PS 1122 UTREDNING AV FELLES INTERKOMMUNAL VOKSENOPPLÆRING OG
FLYKTNINGETJENESTE
Kommunestyrets behandling av sak 11/2022 i møte den 24.02.2022:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen orienterte innledningsvis.
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til ambisjonene om å etablere felles
interkommunal læringssenter / voksenopplæring og flyktningtjeneste for
kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren fortsette arbeidet med å avklare
grunnlaget for en slik felles interkommunal enhet, herunder følgende i nært
samarbeide med de øvrige kommunene innen 15. oktober 2022:
o Organisatorisk samarbeidsløsning
o Lokalisering
o Økonomi
o Organisatoriske forhold, herunder ledelse, organisering og
bemanningsbehov
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o Formelle samarbeidsavtaler
3. Kommunestyret forutsetter at utredningsarbeidet gjennomføres i involverende
prosess med de ansatte og tillitsvalgte og at det legges fram sak til endelig
behandling i kommunestyret senest i november 2022.

PS 1222 Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - sjette
tildeling
Kommunestyrets behandling av sak 12/2022 i møte den 24.02.2022:
Behandling
Representantene Kjetil Sangnes (H), Arve Sørbo (H) og Rolf Erik Halle (AP) stilte
habilitetsspørsmål da de er parter/søkere i saken. Kommunestyret erklærte
representantene som inhabile i saken, jfr. fvl § 6. Sangnes, Sørbo og Halle forlot møtet
under behandling av saken. 27 representanter til stede under behandling av saken.
Ordfører Stian Olafsen innledet på saken.
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret vedtar at Vestre Totens tildeling fra Kommunal og
moderniseringsdepartementet til kommunal kompensasjonsordning på NOK 642.000,
prioriteres til serveringsbransjen og overnattingsbransjen. Og andre bransjer som ble
særlig påvirket av smittesituasjonen og smitteverntiltak i november og desember i 2021.
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å saksbehandle og fordele tilskudd
innenfor rammer på NOK 642.000. Formannskapet utgjør klagenemd.

PS 1322 Bakkerud seremonilokale og gravlund - videre framdrift
Kommunestyrets behandling av sak 13/2022 i møte den 24.02.2022:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen innledet på saken.
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Avstemning:
Punkt 1 og 2 i innstillingen ble vedtatt med 21 (AP, H, SV, R, MDG, Anders Vildåsen
(UAV)) mot 9 stemmer (Sp, FrP)Punkt 3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.Kommunestyret vedtar å gå fra skisseprosjekt til forprosjekt på framlagte forslag til
seremonilokale på Bakkerud.
2.Når forprosjektet er klart, legges det fram for ny behandling i kommunestyret.
Målsettingen er at det skjer i forkant av kommende års budsjettbehandling
3.Kommunestyret tilleggsbevilger 700.000 kroner til navnet minnelund på Bakkerud slik
at dette prosjektet kan fullføres i løpet av 2022 og plasseres på en slik måte at det
henger sammen med planlagt utbygging av seremonilokale. Inndekning av
tilleggsbevilgningen foretas ved revidering av investeringsbudsjettet for 2022 i løpet av
våren.

PS 1422 Gebyrendringer i alkoholforskriften 2022
Kommunestyrets behandling av sak 14/2022 i møte den 24.02.2022:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen innledet på saken.
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kommunestyret fastsetter følgende gebyrer etter endringer i alkoholforskriften
gjeldende fra 25.02.2022:


Salgsgebyr:
o 0,22 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1.
o 0,62 kr per vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 2
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Skjenkegebyr:
o 0,51 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
o 1,34 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
o 4,42 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

2. Minstegebyret settes til kr 1760,- for salg og kr 5500 for skjenking pr år.
Bevillingsmyndigheten gir administrasjonen fullmakt til «i særlige tilfeller» å sette
gebyret lavere.
3. Frist for innsendelse av omsetningsoppgave og forventet omsatt mengde
alkoholholdig drikk settes til senest 20. mars, samt at innbetaling av gebyret skjer
senest 14 dager etter at kravet fra kommunen er mottatt.
4. For ambulerende skjenkebevilling (sluttet lag) og små selskap/enkeltarrangement
fastsettes gebyret til kr 400,- pr. gang.
5. Endringene trer i kraft 25.02.2022
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens forskrift § 6-1, § 6-2 og § 6-3.

PS 1522 Valg av nye medlemmer i ungdomsrådet
Kommunestyrets behandling av sak 15/2022 i møte den 24.02.2022:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen innledet på saken.
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Som nye medlemmer i ungdomsrådet velges:
1. Heidar Bergum Jahr (Raufoss - 15 år)
2. Eylul Demirhan (Raufoss - 14 år)
3. Olav Mjørlund (Eina - 14 år)
4. Sol Berger (Eina - 14 år)
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2. Som varamedlemmer velges:
1. Ruben Rosvoll (Eina - 15 år)
Valgperioden er inntil to år fra og med februar 2022.

PS 1622 Oppnevning av nytt varamedlem i felles forliksråd for Gjøvik, Østre Toten
og Vestre Toten
Kommunestyrets behandling av sak 16/2022 i møte den 24.02.2022:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen innledet på saken.
Avstemning:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Kristin H. Tokerud fritas som varamedlem i forliksrådet for Gjøvik, Østre Toten og
Vestre Toten.
2. Ada Rigmor Berntsen velges inn som nytt varamedlem fra Gjøvik.
Rekkefølgen blir som følger:
Medlemmer:


Norodd Jemtland Moen (Leder)



Aud Karin Grøtberg



Silje Sandsengen

Varamedlemmer:


Anne Haugom



Helge Testad



Ada Rigmor Berntsen
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PS 1722 Søknad om fritak fra politisk verv i OVU - Silje Sandsengen
Kommunestyrets behandling av sak 17/2022 i møte den 24.02.2022:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen innledet på saken.
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende forslag til punkt 2 i
vedtaket:
Henning Engeskaug Karlsen (AP) velges som nytt medlem i oppvekst- og
velferdsutvalget.
Avstemning:
Innstilling med forslaget fra representanten Pettersbakken enstemmig vedtatt.
Vedtak

1. Silje Sandsengen (AP) innvilges fritak fra sitt politiske verv som medlem i
oppvekst- og velferdsutvalget for resten av valgperioden.
2. Henning Engeskaug Karlsen (AP) velges som nytt medlem i oppvekst- og
velferdsutvalget.

PS 1822 Søknad om permisjon fra politiske verv - Per Erik Bergstuen
Kommunestyrets behandling av sak 18/2022 i møte den 24.02.2022:
Behandling
Ordfører Stian Olafsen innledet på saken.
FrP fremmet følgende forslag til punkt 4 og 5 i vedtak:
4. Stein Rune Vinger (FrP) velges som varamedlem i formannskapet i permisjonstida.
5. Odd Ingar Hoberg (FrP) oppnevnes som representant til representantskapet i
Innlandet Revisjon IKS i perioden 01.03.2022 - 01.03.2023.
Avstemning:
Innstilling med forslag fra FrP enstemmig vedtatt.

Vestre Toten kommune

Vedtak

1. Per Erik Bergstuen (FrP) innvilges permisjon fra politisk verv i ett år fra og med
01.03.2022 - 01.03.2023.
2. Av dette følger at Stig Vestlie (FrP) trer inn som medlem av kommunestyret i
permisjonsperioden.
3. Stig Vestlie (FrP) velges som settemedlem i oppvekst- og velferdsutvalget i
permisjonperioden.
4. Stein Rune Vinger (FrP) velges som varamedlem i formannskapet i
permisjonstida.
5. Odd Ingar Hoberg oppnevnes som representant til representantskapet i Innlandet
Revisjon IKS i perioden 01.03.2022 - 01.03.2023.

Åpen post
Representanten Elin Synnøve Solberg (H):
Regjeringen har opprettet en egen strømpakke for idrettslag og andre frivillige
organisasjoner. Kommunene får i oppdrag å fordele tilskuddet til lokale lag og
foreninger, og ordningen skal gjelde i desember 2021 til mars 2022. Hva gjør Vestre
Toten kommune?
Svar fra administrasjonen: Lag og foreninger ble orientert om tilskuddsordningen og
søknadsprosess via e-post 28. februar. Søknadsfrist er 15. mars 2022.

SAK NR. 24/2022
Vestre Toten kommune
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Kommunedirektør/fylkeskommunedirektør
Kontrollutvalg

Kundebrev nr. 1/2022
Innhold
Kundebrev nr. 1/2022............................................................................................................................. 1
Avslutning av årsregnskapet .............................................................................................................. 1
Behandling av årsregnskapet ............................................................................................................. 2
Årsberetningen ................................................................................................................................... 2
Obligatoriske budsjett- og regnskapsoppstillinger ............................................................................ 3
Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften med virkning for 2021 .............................................. 3
Årets oppdateringer fra GKRS ............................................................................................................ 3
Ønskeliste for dokumentasjon av årsregnskapet .............................................................................. 3
Revisjonsoppgave bank .................................................................................................................. 3
Vedlegg 1 Krav til innholdet i årsberetningen i kommunelovens § 14-7 .......................................... 4
Vedlegg 2 Obligatoriske budsjett- og regnskapsoppstillinger........................................................... 4
Vedlegg 3 Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften med virkning for 2021 ............................. 4
Vedlegg 4 Årets oppdateringer fra GKRS ........................................................................................... 5

Avslutning av årsregnskapet
Vi minner om fristen 22. februar 2022 for kommunedirektørens/fylkeskommunedirektørens
avleggelse av årsregnskapet jf. kommuneloven § 14-6. Kommuneloven § 14-6 gir regler for hva
regnskapet skal inneholde og grunnleggende prinsipper for regnskapsføringen.

Hovedkontor:

Kontor Gjøvik:

Kontor Otta:

Firma:

Kirkegata 72
2609 Lillehammer
Tlf. 61 22 25 68

Studievegen 7
2815 Gjøvik

Ola Dahlsgate 3
2670 Otta

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

Det skal utarbeides følgende årsregnskap:
a) Regnskap for kommunekassen eller fylkeskommunekassen
b) Regnskap for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak
c) Regnskap for annen virksomhet som er en del av kommunen eller fylkeskommunen som
rettssubjekt, og som skal ha eget regnskap i medhold av lov eller forskrift
d) Samlet regnskap for kommunen eller fylkeskommunen som juridisk enhet
Kravet til utarbeidelse av årsregnskap etter kommuneloven av 2018 medfører at enkelte kommuner
må utarbeide samlet regnskap for kommunen eller fylkeskommunen som juridisk enhet, konsolidert
regnskap, i tillegg til regnskap for kommunekassen eller fylkeskommunekassen. Forskrift om
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
kapittel 10 gir nærmere regler for konsolidert årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner.
Vi ber om at årsregnskapet oversendes revisor så snart det foreligger. Inneholder
årsregnskapsdokumentet andre regnskaper bes dette omtalt i oversendingsbrevet. Årsregnskapet er
offentlig fra det tidspunkt det er avlagt av kommunedirektøren/fylkeskommunedirektøren.
Revisjonen forventer at årsregnskapet er kontrollert og kvalitetssikret på en betryggende måte.
Dokumentasjonen av kontroller og avstemminger skal oppbevares på en oversiktlig måte og stilles til
disposisjon for revisor. Vi ønsker fortrinnsvis dokumentasjon oversendt elektronisk.
Årsberetningen skal utarbeides av kommunedirektøren/fylkeskommunedirektøren og avgis innen 31.
mars 2022 jf. kommuneloven § 14-7. Vi ber om at den oversendes revisor samtidig med at den
sendes til det organ kommunestyret/fylkestinget har bestemt. Obligatoriske opplysninger som skal
gis i årsberetningen framgår av kommuneloven §14-7, 2. avsnitt.
Revisor og kommunen avtaler dato for oversendelse av årsregnskapet.

Behandling av årsregnskapet
Årsregnskap og årsberetning 2021 skal behandles i henhold til kommuneloven § 14-3 Behandling av
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas
av kommunestyret/fylkestinget senest 30. juni 2022.
Revisor skal avgi revisjonsberetning til kommunestyret/fylkestinget senest 15. april 2022 jf.
kommuneloven § 24-8. Har revisor ikke hatt tilstrekkelig tid til å gjennomgå
kommunedirektørens/fylkeskommunedirektørens årsregnskap og årsberetning vil revisor skrive ny
revisjonsberetning når regnskapet og årsberetningen er ferdig revidert og trekke tilbake
revisjonsberetningen avgitt 15.april 2022. Revisjonsberetningen er en del av saksdokumentasjonen
ved behandlingen av årsregnskapet i formannskapet/fylkesutvalget, kontrollutvalget og
kommunestyret/fylkesting.
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.
Kontrollutvalgets uttalelse er en del av saksdokumentasjonen ved behandlingen av årsregnskapet i
formannskapet/fylkesutvalget samt kommunestyret/fylkesting.
Revisor har møteplikt i kontrollutvalget og kommunestyret/fylkestinget når årsregnskapet og
årsberetningen behandles. Revisors deltagelse i møtene kan skje via Teams. Vi ber om å bli informert
om tidspunkter for behandling i kontrollutvalget og kommunestyret/fylkestinget. Revisor kan om
ønskelig gi en orientering og svare på spørsmål knyttet til revisjonsberetningen. Kommunen kan om
ønskelig avtale med revisor om tilstedeværelse og informasjon ved formannskapets/fylkesutvalgets
behandling.

Årsberetningen
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide årsberetning for kommunens eller fylkeskommunens
samlede virksomhet jf. Kommuneloven § 14-7. Vi viser i vedlegg 1 krav til innholdet i årsberetningen
som følger av kommunelovens § 14-7:

Obligatoriske budsjett- og regnskapsoppstillinger
Kommunen og fylkeskommunen krav til økonomiforvaltning følger av kommunelovens kapittel 14
Økonomiforvaltning. Økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap skal utarbeides på skjema som følger
av kapittel 5 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner mv. (budsjett- og regnskapsforskriften), jf. Kommuneloven § 14-4 og § 14-6. Krav til
obligatoriske oppstillinger er vist i vedlegg 2.

Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften med virkning for 2021
KMD fastsatte 9.12.2021 endringer i budsjett og regnskapsforskriften. I vedlegg 3 omtaler vi
endringene som gjelder for årsregnskapet 2021 og (revidert) årsbudsjett 2022.

Årets oppdateringer fra GKRS
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har i 2021 ferdigstilt revisjonen av
rammeverket for kommuneregnskapet og oppdatert enkelte regnskapsstandarder, veiledninger og
notater. I vedlegg 4 omtaler vi kort hvilke oppdateringer som er gjort.

Ønskeliste for dokumentasjon av årsregnskapet
Vi har utarbeidet en ønskeliste for dokumentasjon av årsregnskapet. Formålet med listen er mer
effektiv tidsbruk både for kommunen og revisor og å tydeliggjøre arbeidsdelingen mellom
kommunen og revisor. God dokumentasjon er avgjørende for en effektiv og hensiktsmessig revisjon
og en forutsetning for å kunne gjennomføre revisjonen innen gitte tidsfrister.
Listen er spesifikk på dokumentnivå og format og oppdelt i regnskapsområder. Norsk
regnskapsstiftelse utgir bokføringsstandarder (NBS). NBS nr 5 Dokumentasjon av balansen utdyper
de generelle kravene til dokumentasjon av balansen, samt kravene til dokumentasjon av avsetninger,
nedskrivninger mv. Bokføringsloven § 11 krever at det skal foreligge dokumentasjon for alle
balanseposter med mindre de er ubetydelige. Balansepostene kan dokumenteres på ulike måter, og
standarden gir eksempler på hva som anses som et tilfredsstillende nivå for dokumentasjon av ulike
balanseposter.

Revisjonsoppgave bank
I listen over ønsket dokumentasjon bes det om revisjonsoppgave bank. Oppgaven skal sendes direkte
til revisor. Revisor avtaler med kommunen hvem som skal bestille oppgaven fra banken. Oppgaven
skal vise hvem som kan disponere kontoer alene og roller i nettbank. Vi anbefaler rutiner som bidrar
til å sikre at roller og tilganger oppdateres jevnlig og at det påses tilstrekkelig arbeidsdeling for
utbetalingsfullmakter og avstemming av bankkontoer.
Vi håper kommunene anser denne informasjonen som nyttig.
Med hilsen
Innlandet Revisjon IKS

Steinar C. Berg
Fagansvarlig regnskapsrevisjon

Vedlegg 1 Krav til innholdet i årsberetningen i kommunelovens § 14-7
•
•
•
•
•
•
•

Årsberetning for kommunens eller fylkeskommunens samlete virksomhet
Redegjøre for forhold som er viktige for å bedømme økonomisk resultat og stilling, og om
den økonomiske utviklingen ivaretar handleevnen over tid
Redegjøre for vesentlige budsjettavvik, også avvik fra premissene for bruk av bevilgningene
Klargjør at årsberetningen også omfatter måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold
Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
Hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter
likestillings- og diskrimineringsloven § 26

Vedlegg 2 Obligatoriske budsjett- og regnskapsoppstillinger
•

•
•
•

•
•

Bevilgningsoversikter – drift (§ 5-4) Bevilgningene skal spesifiseres for de enkelte
budsjettområdene i del 2. Nettosummen av bevilgningene skal tilsvare beløpet på post 6
etter første ledd.
Bevilgningsoversikter – investering (§ 5-5) Post 1-4 spesifiseres i del 2. Oppstillingen må
samsvare med inndelingen av budsjettområder.
Økonomisk oversikt etter art – drift (§ 5-6)
Oversikt over gjeld og vesentlige forpliktelser (§ 5-7) – kun budsjett og økonomiplan.
Bestemmelsen innebærer at økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde en oversikt over
den årlige utviklingen i gjeld (lån) og andre vesentlige langsiktige forpliktelser (leieavtaler,
forpliktelser til å yte tilskudd, og liknende) i den perioden som økonomiplanen eller
årsbudsjettet gjelder for. Forskriften regulerer ikke hvordan dette skal stilles opp.
Balanseregnskap (§ 5-8) – kun årsregnskapet.
Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner (§ 5-9) – kun i
årsregnskapet. Bestemmelsen stiller krav om at det skal gis en oversikt over de
disposisjonene som er foretatt ved regnskapsavslutningen etter reglene i forskriften kapittel
4, både for driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det vises til veilederen til budsjettog regnskapsforskriften for detaljert beskrivelse for hva oversikten skal vise.

Vedlegg 3 Endringer i budsjett- og regnskapsforskriften med virkning for 2021
•

§ 3-4 bokstav c: økt maksimal avskrivningstid for programvare til 15 år (endret 2.9.2021)

•

Endringer i kapittel 4 Avslutning av årsregnskapet
Her er det justeringer i reglene om hvilke disposisjoner som skal gjennomføres
(årsavslutningsdisposisjoner) etter at utgifter, inntekter, avsetninger til og bruk av bundne
fond er regnskapsført. Anbefaler å lese veilederen til budsjett og regnskapsforskriften hvor
endringene er markert i rødt.
§ 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner
Her er det flere endringer/nye linjer i oversikten over budsjettavvik og strykninger.
Veilederen viser et vedlegg med eksempel på hvordan en slik oppstilling skal settes opp.
Forskriften er nå også tydeligere på hva hver post i oppstillingene etter § 5-9 skal inneholde.
§ 5-12 Faste noteopplysninger om lån, avdrag, pensjon og andre forpliktelser
bokstav d stiller krav om å gi en rekke opplysninger for hver enkelt garanti som kommunen
eller fylkeskommunen har stilt. Noteopplysningene om garantier etter § 5-12 bokstav d bør
gis i form av en tabell som vist i vedlegg til veilederen.

•

•

