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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

 

 

Tirsdag 4. februar 202 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1430. 

 

Som medlemmer møtte: 

Asgeir Sveen, leder (H) 

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  

Bjørn Iversen (Sp) 

Hege Eriksen (Ap) – fratrådte møte kl. 1330  

 

Følgende medlem møtte ikke: 

Torill Hansen (Frp)  

 

Ellers møtte: 

Fra administrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sakene 02/20 og 03/20), helsesjef 

Bjørnar Eidsvik (sakene 02/20 og 03/20) og leder for barneverntjenesten Hanne Helgeland (sak 

02/20).  

Fra Innlandet Revisjon IKS: Fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud (sakene 

07/20 og 08/20). 

Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

  

Møteprotokollen er sendt til: 

Kommunestyret, ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, 

Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 

 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Asgeir Sveen som møteleder. 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 

SAK NR. 01/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.12.2019 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.12.2019 godkjennes. 

 
 

 

SAK NR. 02/2020 STATUS FOR BARNEVERNTJENESTEN I VESTRE TOTEN 

KOMMUNE 

 

Fra behandlingen: 

Leder for barneverntjenesten Hanne Helgeland orienterte om status 

for tjenesten og svarte på spørsmål.  

Kommunedirektør Bjørn Fauchald og helsesjef Bjørnar Eidsvik 

supplerte orienteringen.  
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Vedtak, enstemmig: 

 

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. 

 
 

 

SAK NR. 03/2020 STATUS FOR FASTLEGETJENESTEN I VESTRE TOTEN 

KOMMUNE 

 

Fra behandlingen: 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald og helsesjef Bjørnar Eidsvik 

orienterte og svarte på spørsmål. Hovedtema i gjennomgangen i 

møtet:  

• Status legedekning – 13,5 hjemler totalt ved de 5 legekontorene i 

kommunen. 

• Status listekapasitet (reell listekapasitet 483, dvs. ledige 

listeplasser samlet sett). 

• Dagens regelverk – rekruttere fastleger (kommunen har «sørge 

for»-ansvar, kommunen skal lyse ut og tildele ledige hjemler, 

overdragelsesbetingelser er et privatrettslig forhold mellom 

fratredende og påtroppende lege – kommunen er ikke part i 

dette). 

• Resultat etter utlysninger (kommunen har tildelt hjemler til nye 

leger, men legene er ikke blitt enige privatrettslig og alle har 

trukket seg). 

• Rekrutteringstiltak som er forsøkt. 

• Strategi for 2020. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalgets inntrykk er at legedekningen pr. d.d. er 

tilfredsstillende, men at dagens løsning ikke er egnet til å 

gi ønsket/nødvendig stabilitet over tid.  

 

2. Den presenterte strategien og tiltaksplanen for 2020 

fremstår som en god tilnærming for å nå målet om en mer 
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robust løsning for fastlegetjenesten.   

 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen og vil be om 

en ny orientering om situasjonen senest høsten 2020. Det 

bes i den forbindelse om informasjon om sentrale 

myndigheters arbeid med fastlegeordningen og hvordan 

dette påvirker Vestre Toten kommune. Det vises her til at 

regjeringen er i ferd med å styrke og modernisere 

fastlegeordningen og at det er varslet en handlingsplan for 

allmennlegetjenesten som skal være klar våren 2020. 

 
 

 

SAK NR. 04/2020 MØTEPLAN FOR 2020 

 

Fra behandlingen: 

Forslag til møteplan ble vedtatt med følgende endringer:  

• Møte den 18.03.2020 flyttes til 01.04.2020 

• Møte den 18.03.2020 flyttes til 16.06.2020 

• Møte den 21.10.2020 flyttes til 07.10.2020 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Møteplan for resten av 2020 fastsettes slik: 
 

• Fredag 21.02.2020 kl. 0830  

• Onsdag 01.04.2020 kl. 0830  

• Onsdag 06.05.2020 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  

 
 

 

SAK NR. 05/2020 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Kontrollutvalgets budsjett for 2020, vedtatt av kommunestyret 

12.12.2019, tas til orientering. 

 
 

 

SAK NR. 06/2020 METODE OG OPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV PLAN 

FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023  

 

Fra behandlingen: 

Saken ble foreslått utsatt til neste møte.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Saken utsettes. 
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SAK NR. 07/2020 FORVALTNINGSREVISJON: PRESENTASJON AV 

FAGOMRÅDET, ORIENTERING OM GJENNOMFØRTE 

REVISJONER MM. 

 

Fra behandlingen: 

Hege Eriksen (Ap) fratrådte møtet før behandling av saken. 

Kontrollutvalget bestod etter dette av tre medlemmer. 

 

Innlandet Revisjon IKS ved fagansvarlig for forvaltningsrevisjon 

Reidun Grefsrud presenterte fagområdet mm. og svarte på spørsmål.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Revisors presentasjon av fagområdet forvaltningsrevisjon og 

revisjonens kompetanse på området tas til orientering. 

 
 

 

SAK NR. 08/2020 FORVALTNINGSREVISJON: BESTILLING AV 

FORANALYSER 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Saken utsettes.  

 
 

 

SAK NR. 09/2020 REFERATSAKER 

 

Følgende saker ble referert: 

1. Kommunestyrets møte 29.08.2019: 

➢ Saksliste 

2. Diverse avisartikler 

3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raufoss, 4. februar 202. 

 

 

_________________________  

Asgeir Sveen 

Leder 

 

RETT UTSKRIFT: 

Raufoss, 4. februar 2020. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 

Dato: FREDAG 21. FEBRUAR 2020 

Tidspunkt: KL. 0830 

Aktuelle saker:  

• Metode og opplegg for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon (KU-

sak 06/20) – utsatt sak 

• Kontrollutvalgskonferansen 2020 

• Forvaltningsrevisjon: Vurdering av forundersøkelser (KU-sak 08/20) – 

utsatt sak 

• Innlandet Revisjon IKS – orientering om selskapet mv 

• Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS 2020 

• Årsrapport og avregning 2019 fra Innlandet Revisjon IKS 

• Regnskapsrevisjon:  

➢ Presentasjon av fagområdet 

➢ Statusrapport for revisjon av 2019-regnskapet 

 

Møte 1/4-20: 

• Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 

• Tema: Internkontroll i kommuner 

• Administrativ organisering  

• Internkontroll (overordnet nivå) 

• Risikovurderinger (overordnet nivå)  

• Plan for forvaltningsrevisjon - overordnet risikovurdering: Drøfting av 

aktuelle tema/områder («brainstorming»), vurdering mht. oppfølging av 

tidligere vedtak i kontrollutvalget mv.  (KU-sak 03/19) 

 

Møte 6/5-20: 

• Årsregnskapet 2019 for Vestre Toten kommune – kontrollutvalgets 

uttalelse 

• Revisorattestasjon: Registrering av antall personer med psykisk 

utviklingshemming  

• Bruk av skriftlige informasjonskilder (interne og eksterne) i arbeidet med 

plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

 

Møte 16/6-20: 

• Metode og opplegg for utarbeidelse av plan for eierskapskontroll 2020-

2023 

• Oversikt over kommunens eierskap i selskaper 

• Risikovurderinger – eierstyring og selskaper 

• Eierskapsmelding  

 

Andre saker til oppfølging:   

• Barneverntjenesten: Orientering om status (sak 02/20) – høsten 2020 

• Fastlegetjenesten: Orientering om status (sak 03/20) – høsten 2020 

• Årsrapport LEAN (KU-sak 38/18) 

• Tema til vurdering mht. undersøkelser/forvaltningsrevisjon: 

➢ Informasjonssikkerhet og personvern – risikovurderinger (KU-sak 

35/19) 

➢ Digitalisering og gevinstrealisering (KU-sak 37/19) 

➢ Kommunens styringssystem (KU-sak 06/19) 
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➢ Misligheter og korrupsjon: Risikovurderinger (KU-sak 02/19) 

➢ Varsling - oppfølging av råd om etablering av tipsmottak (KU-sak 

04/19) 

➢ Tilbudet til funksjonshemmede (KU-sak 05/18) 

➢ Tilbudet til rusmisbrukere – oppfølging av tilsynsrapport fra 2015 

(KU-sak 51/17) 

➢ Bosetting og integrering av flyktninger (KU-sak 07/18, KU-sak 

42/17 og KU-sak 50/16) 

➢ Tilstandsrapport grunnskolen + vurdering av undersøkelser rettet 

mot mobbing i skolen (KU-sak 23/18) 

➢ TBU-rapport, analyse av Pleie og omsorg 33 % potensial (KU-sak 

58/18) 

➢ Sykefravær og sykefraværsoppfølging (KU-sak 16/19, oppf. 2020) 

 

Årlige saker: 

• Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 22/17) 

• Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 51/17, muntlig avtale) 

• Prissammenligning (benchmarking) av revisjonskostnader 

• Kommunebarometeret / kostra-analyse 

 

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS): 

(ingen) 
 


