
1 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

 

Onsdag 20. mai 2020 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten kulturhus kl. 0830 – 1440. 

 

Som medlemmer møtte: 

Asgeir Sveen, leder (H) 

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  

Bjørn Iversen (Sp) 

Hege Eriksen (Ap)  
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Torill Hansen (Frp)  
 

Følgende varamedlem møtte: 

Gina Marie Sørum Sveen, andre vara for H/Sp/Frp 
 

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall: 

Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp 
 

Ellers møtte: 

Fra administrasjon: Kommunedirektør Bjørn Fauchald, og fagansvarlig regnskap Jan Ove 

Rustestuen (begge deltok under sakene 23 og 24). 

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ingebjørg Dybdal (sakene 22, 

23 og 24). 

Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

  

Møteprotokollen er sendt til: 

Kommunestyret, ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, 

Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 

 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0850 med leder Asgeir Sveen som møteleder. 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 

SAK NR. 19/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.02.2020 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.02.2020 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 20/2020 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering. 
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SAK NR. 21/2020 UTVIDET OPPDRAG TIL INNLANDET REVISJON I 

ARBEIDET MED PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023   

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalget avventer med å engasjere revisjonen i dette 

arbeidet. 

 

2. Arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll for 2020-2023 startes på neste møte der det 

legges opp til en «brainstorming» blant kontrollutvalgets 

medlemmer. Kommunedirektøren inviteres til å delta. 

 

 

 

SAK NR. 22/2020 KOMMUNENS REGISTRERING AV ANTALL PERSONER 

MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING – 

REVISORATTESTASJON OG RISIKOVURDERINGER  

 

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 

Dybdal orienterte. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Informasjon om ordningen med rapportering av antall 

personer med psykisk utviklingshemming, og revisors 

oppgave med kontroll av kommunens registrering, tas til 

orientering.   

 

2. Kontrollutvalget tar revisors vurdering av risiko for 

overrapportering og underrapportering av antall personer i 

kommunen med psykisk utviklingshemming til orientering.  

 

3. Kontrollutvalget ønsker utfyllende informasjon om 

kommunens rutiner for registrering og rapportering av psykisk 

utviklingshemmede. Det er også ønskelig å få belyst 

kommunen rolle ved opprettelse av vergemål og rutiner for 

informasjon/kommunikasjon med berørte. 

Kommunedirektøren inviteres til neste møte for å orientere.  

 

 

 

SAK NR. 23/2020 ÅRSREGNSKAP 2019 FOR TOTENBADET VESTRE TOTEN 

KF - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  

 

Fra behandlingen: 

Under første del av saken orienterte Innlandet Revisjon IKS om 

årsregnskapet, oppsummerte revisjonsarbeidet og presenterte 

revisjonsberetningen. Fra Innlandet Revisjon IKS deltok 

oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal. Revisjonsberetningen 

ble delt ut i møtet. 

 

Under andre del av saken orienterte kommunedirektøren om 

foretakets årsregnskap og drift. Til stede fra Vestre Toten kommune 
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var kommunedirektør Bjørn Fauchald og regnskapsleder Jan Ove 

Rustestuen. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL 

ÅRSREGNSKAP 2019 FOR TOTENBADET VESTRE TOTEN 

KF 
 

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Totenbadet Vestre 

Toten KF for 2019. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets 

årsberetning og revisjonsberetningen for 2019. 

 

Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de 

ovennevnte dokumentene, og orienteringer fra foretakets 

revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen 

v/kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og 

regnskapsleder. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetning har en positiv 

totalkonklusjon, dvs. at revisor mener årsregnskapet er avlagt uten 

vesentlige feil.  

 

Kontrollutvalget har følgende kommentarer foretakets 

årsregnskap og årsberetning: 

 

a) Foretakets årsresultat og økonomiske stilling: 

Kontrollutvalget har merket seg at foretakets regnskap for 2019 

viser et positivt netto driftsresultat på 1 020 470 kroner. Dette er 

en vesentlig forbedring sammenlignet med 2018 der man hadde 

et negativt netto driftsresultat på 935 676 kroner. Årsaken til det 

gode resultatet i 2019 er primært økte inntekter på grunn av gode 

besøkstall. Når det gjelder resultatet for 2018 er det viktig å 

merke seg at vedtak om overføring av overskuddet i 2017 til 

kommunen er regnskapsteknisk bokført som utgift i 2018-

regnskapet. Dette har ikke noe med driften av Totenbadet i 2018 

å gjøre, og regnskapsført netto driftsresultat i 2018 blir dermed 

misvisende. Korrigerer man for dette forholdet så gir dette et 

positivt netto driftsresultat i 2018 på 33 108 kroner. 

 

Det er viktig å merke seg at regnskapet til Totenbadet ikke 

inkluderer kostnader knyttet til bygningsmassen. Dette ansvaret 

tilligger Vestre Toten kommune gjennom en egen avtale mellom 

driverselskapet (Totenbadet) og kommunen.  

 

Av øvrige forhold har kontrollutvalget merket seg: 

• Tilfredsstillende likviditetssituasjon. 

• Ingen reserver (disposisjonsfond). 

 

b) Avklaring omkring avtale mellom Totenbadet og kommunen 

mht. vedlikeholdsutgifter  

Det foreligger en egen avtale mellom driverselskapet 

(Totenbadet) og kommunen når det gjelder utgifter knyttet til 

vedlikehold av bygningsmassen. 

Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til regnskapet for 2018 av 
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det var behov for behov for gjennomgang av avtalen med tanke 

på avklaring/presisering av foretakets (leietaker) og kommunens 

(utleiers) ansvar for de ulike utgiftene. Kommunedirektøren har 

informert kontrollutvalget om at det i 2019 er foretatt en 

gjennomgang og at ansvarsfordelingen nå er tydeliggjort/avklart.     

 

c) Besøksutviklingen – ny rekord i 2019: 

Kontrollutvalget har merket seg at besøkstallet i 2019 var svært 

godt og ny rekord. Nedenfor følger en oversikt de siste 5 årene: 

 
År 2019 2018 2017 2016 *) 2015 

Besøk 135 000 120 000 120 000 105 000 115 000 

 

 *) I 2016 var skolesvømmingen ikke lagt til Totenbadet. 

 

d) Styrets årsberetning om omtale av utviklingen i 2020:  

I siste avsnitt i foretakets årsberetning for 2019 omtales utsikter 

for 2020. Med bakgrunn i at styret behandlet årsberetningen i sitt 

møte den 31.03.2020 er kontrollutvalget forundret over at 

korona-utbruddet ikke er kommentert. Nedstengingen av badet 

og utsikkerheten som forelå på dette tidspunktet omkring 

Totenbadets drift og inntekter i 2020 burde vært omtalt.    

 

Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til 

årsregnskapet datert 20. mai 2020, har kontrollutvalget ingen 

merknader til årsregnskapet for Totenbadet Vestre Toten KF 

for 2019. 

 

 

 

SAK NR. 24/2020 ÅRSREGNSKAP 2019 FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE - 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  

 

Fra behandlingen: 

Under første del av saken orienterte Innlandet Revisjon IKS om 

årsregnskapet, oppsummerte revisjonsarbeidet og presenterte 

revisjonsberetningen for 2019. Fra Innlandet Revisjon IKS deltok 

oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal. Revisjonsberetningen 

ble delt ut i møtet. 

 

Under andre del av saken presenterte administrasjonen 

årsberetningen for 2019 med vekt på kommunens resultat og 

økonomiske stilling, vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap 

og utviklingen fremover.  Til stede fra administrasjonen var 

kommunedirektør Bjørn Fauchald og fagansvarlig regnskap Jan Ove 

Rustestuen.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VESTRE 

TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019 
 

Kontrollutvalget har behandlet Vestre Toten kommunes årsregnskap 

for 2019. Sammen med årsregnskapet forelå revisors beretning og 

kommunens årsrapport for 2019.  
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Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de 

ovennevnte dokumentene, og orienteringer fra kommunens 

revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen ved 

kommunedirektør, ass. kommunedirektør og regnskapsleder. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en 

positiv totalkonklusjon når det gjelder årsregnskapet, men at revisor i 

sin beretning påpeker følgende lov-/regelverksbrudd: 
 

• Kommunens prinsipper for beregning av gebyrer for 

selvkosttjenester er i strid med regelverket for selvkost. 

 

Kontrollutvalget har følgende kommentarer til kommunes 

årsregnskap og årsrapport for 2019:    

 

a) God økonomistyring og budsjettdisiplin innenfor 

tjenesteområdene 

Den ordinære driften (tjenesteområdene) viser samlet et negativt 

avvik på 3,3 millioner («underskudd») sammenlignet med 

regulert budsjett. Merforbruket utgjør kun 0,3 % av sum 

driftsutgifter, noe som må anses som et godt treff. Samlet sett 

indikerer dette en gjennomgående god økonomistyring og 

budsjettdisiplin innenfor den styrbare delen av driften. Ingen 

tjenesteområder utmerker seg med store avvik. 

 

b) Kommunens økonomiske situasjon 

Kontrollutvalget vurderer kommunens økonomiske situasjon som 

sårbar og handlefriheten begrenset. Dette begrunnes slik:  
 

➢ Negativ utvikling i netto driftsresultat:  

Netto driftsresultat utgjør i 2019 kun 0,3 % av 

driftsinntektene. Dette er langt under Fylkesmannens 

anbefalte nivå om minimum 1,75 %. Kommunens netto 

driftsresultat har vist en negativ utvikling siste årene. 

Trenden er bekymringsfull. 

➢ Begrensede reserver/disposisjonsfond: 

Pr. 31.12.2019 har kommunen bokført ca. 69 millioner i 

disposisjonsfond. Fondet utgjør ca. 6,4 % av sum 

driftsinntekter, noe som er akseptabelt men sårbart. 

➢ Utsatt kostnadsføring av pensjon – 79 millioner: 

Det er ikke gjort avsetninger til å møte disse kostnadene, 

noe som betyr at man må finne dekning for 79 millioner i 

fremtidige budsjetter.  

➢ Presset likviditetssituasjon: 

Kommunens likviditetssituasjon er betydelig svekket 

gjennom 2019, mye på grunn av reduksjon i ubrukte 

lånemidler.  

➢ Høy lånegjeld:  

Kommunen har svært høy lånegjeld. Høy lånegjeld gir høy 

rente- og avdragsbelastning i driftsregnskapet og øker 

sårbarheten for renteøkninger. Se kommentar under. 
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c) Utviklingen i lånegjeld 

Fylkesmannens benytter netto lånegjeld ved vurdering av 

kommunenes gjeldssituasjon (langsiktig gjeld korrigert for 

pensjon, utlån og ubrukte lånemidler).  

Det er ingen entydig grense for når en kommune kan sies å ha et 

høyt gjeldsnivå, men ofte brukes en tommelfingerregel som 

tilsier at netto lånegjeld over 75-80 % av driftsinntektene gir 

begrenset økonomisk handlingsrom for kommunene. Ved 

utgangen av 2019 utgjorde Vestre Toten kommunes netto 

lånegjeld ca. 1,4 milliarder. Dette utgjør 132 % av sum 

driftsinntekter. Dette er høyt over anbefalt nivå. Utviklingen i 

lånegjelden krever oppmerksomhet i tiden fremover.  

 

d) Større økning i driftsutgifter enn driftsinntekter – 

bekymringsfull utvikling  

Kommunens samlede driftsinntekter økte med 3,4 % fra 2018. I 

samme periode økte kommunens driftsutgifter med 4,6 %. En 

utvikling der økningen i driftsutgiftene er høyere enn økningen i 

driftsinntektene er ikke bærekraftig over tid. Utviklingen må 

følges nøye i tiden fremover. 

 

e) Bokført netto pensjonsforpliktelse – ca. 167 millioner 

Bokførte pensjonsmidler (eiendel) i balansen utgjør i underkant 

av 1,2 milliarder, mens beregnede pensjonsforpliktelser (gjeld) i 

balansen utgjør over 1,3 milliarder. Differansen utgjør ca. 167 

millioner i netto forpliktelse (langsiktig gjeld). Kontrollutvalget 

har forstått det slik at bokført netto pensjonsforpliktelse ikke 

innebærer en reell betalingsforpliktelse, og at den bokførte 

gjelden derfor ikke representerer noen bekymring når det gjelder 

kommuneøkonomien.  

 

f) Selvkostberegning - Byggesak 

Kontrollutvalget er opplyst om at det er foretatt 

selvkostberegninger innenfor Byggesak, selv om dette ikke 

fremgår av årsregnskapets note 8 som viser selvkostberegninger. 

Kontrollutvalget oppfordrer administrasjonen til å innarbeide 

opplysninger om Byggesak i noten om selvkostberetninger i 

årsregnskapet for neste år. 

 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til 

årsregnskapet, datert 20. mai 2020, har kontrollutvalget ingen 

merknader til kommunens årsregnskap og årsberetning for 

2019. 
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Raufoss, 20. mai 2020. 

 

 

_________________________  

Asgeir Sveen 

leder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Raufoss, 20. mai 2020. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Møteplan for 2020 – Kontrollutvalget: 
 

• Tirsdag 04.02.2020 kl. 0830 

• Fredag 21.02.2020 kl. 0830  

• Onsdag 01.04.2020 kl. 0830 - avlyst 

• Onsdag 20.05.2020 kl. 0830  

• Tirsdag 16.06.2020 kl. 0830  

• Onsdag 02.09.2020 kl. 0830  

• Onsdag 07.10.2020 kl. 0830  

• Onsdag 09.12.2020 kl. 0830  
 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 

(forvaltningsrevisjon mv): 
 

(ingen pr. d.d.) 

 

 

 


