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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

 

 

Onsdag 2. september 2020 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0830 – 1350. 

 

Som medlemmer møtte: 

Asgeir Sveen, leder (H) 

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  

Bjørn Iversen (Sp) 
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Hege Eriksen (Ap)  

Torill Hansen (Frp)  
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Lajla Tangen (Ap), andre vara for Ap 

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

Følgende varamedlem hadde meldt forfall: 

Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap 

 

Ellers møtte: 

Fra administrasjon: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sakene 36-38) og fagleder HR og Lønn 

Alexander Jørgensen (sak 36 og 37).  

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken (hele møtet) og Ole Kristian Rogndokken (sak 39). 

  

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. 34/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.06.2020 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.06.2020 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 35/2020             TEMA: INTERNKONTROLL I KOMMUNER 

 

Fra behandlingen: 

Sekretariatet ved Kjetil Solbrækken orienterte om internkontroll i 

kommuner med utgangspunkt i KS-veilederen Orden i eget hus – 

kommunedirektørens internkontroll. 
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Vedtak, enstemmig: 

 

Presentasjon av temaet internkontroll i kommuner, med vekt på 

kommunedirektørens ansvar etter kommunelovens kap. 25, tas til 

orientering. 

 

 

 

SAK NR. 36/2020 KOMMUNENS ADMINISTRATIVE ORGANISERING  

 

Fra behandlingen: 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald presenterte kommunens 

organisering og reflekterte omkring den valgte modellen. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Kommunedirektørens presentasjon av administrativ organisering i 

Vestre Toten kommune tas til orientering.  

 

 

 

SAK NR. 37/2020             INTERNKONTROLL I VESTRE TOTEN KOMMUNE - 

OVERORDNET NIVÅ 

 

Fra behandlingen: 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald presenterte kommunens 

overordnede system for internkontroll og svarte på spørsmål. Status i 

arbeidet med internkontroll på overordnet nivå og tjenestenivå ble 

gjennomgått. 
 

Fagleder HR og Lønn Alexander Jørgensen presenterte kommunens 

elektroniske kvalitetssystem Compilo med vekt på:  

- Dokumenthåndtering 

- Avviksregistreringssystem 

- Årshjul 

- Varsling 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kommunedirektørens presentasjon av kommunens overordnede 

system for internkontroll tas til orientering.  

 

2. Med bakgrunn i presentasjonen har kontrollutvalget inntrykk av 

at:  

- det er et gjennomgående høyt fokus på internkontroll i 

organisasjonen. 

- interkontroll er tilfredsstillende dokumentert på de fleste 

områdene. 

- man har kommet langt i implementering og bruk av det 

elektroniske kvalitetsstyringsvertøyet Compilo. 

 

3. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunedirektøren vil 

arbeide videre med å lage en beskrivelse av hvordan man på en 

praktisk måte tilpasser seg kravene til internkontroll i 

kommunelovens § 25-1.   
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SAK NR. 38/2020 RISIKOVURDERINGER PÅ OVERORDNET NIVÅ – 

KOMMUNENS VIRKSOMHET OG OPPFØLGING AV 

EIERSKAP/SELSKAPER 

 

Fra behandlingen: 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om kommunens arbeid 

med risikovurderinger og ga kommentarer og innspill til 

kontrollutvalgets arbeid med å lage plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll 2020-2023. Oppfølging av kommunens eierskap i 

selskaper ble også gjennomgått (revidering av kommunens 

eierskapspolitikk, oppfølging av revisjonsrapport, Horisont 

Miljøpark IKS). 

 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kommunedirektørens presentasjon av kommunens system for 

risikovurderinger, og gjennomførte risikovurderinger på 

overordnet nivå, tas til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget mener det gjenstår noe arbeid med 

integrering av risikovurderinger som en helhetlig og integrert 

del av internkontrollen. Kommunedirektøren har informert 

kontrollutvalget om at man vil jobbe videre med dette.  

 

 

 

SAK NR. 39/2020 KOMMUNEBAROMETERET 2020 – VESTRE TOTEN 

KOMMUNE 

 

Fra behandlingen: 

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte 

Kommunebarometeret 2020 (2019-tall). Presentasjonen ble supplert 

med Fylkesmannens vurderinger av kommunen, jf. Kommunebildet 

for 2020.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalget har merket seg at Vestre Toten kommune er 

rangert som nr. 138 av landets kommuner, og at det er store 

variasjoner mellom de 12 sektorene som er rangert: 

 
 Sektor 

 

Kommunens 

plassering 

1 Grunnskole 134 

2 Pleie og omsorg 293 

3 Barnevern 31 

4 Barnehage 171 

5 Helse 257 

6 Sosialtjeneste 111 

7 Kultur 320 

8 Miljø 60 

9 Saksbehandling 264 

10 Vann, avløp og renovasjon 236 

11 Økonomi 356 

12 Kostnadsnivå 181 
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2. Det presenterte tallmaterialet og diskusjonen i møtet tas med i 

kontrollutvalgets arbeid med å lage plan for 

forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023. 

 

3. Kontrollutvalget har særlig merket seg følgende fra 

gjennomgangen:  
 

• Lavt antall psykiatriske sykepleiere 

Målt mot folketallet er det 0,52 psykiatriske 

sykepleiere per 10 000 innbygger. Tilsvarende 

gjennomsnittstall for hele Norge var på 24,97 i 2019.  

 

 

 

SAK NR. 40/2020 REFERATSAKER  

 

Følgende saker ble referert:  

1. Henvendelse til kontrollutvalget vedr. helse og omsorg – 

orientering v/leder  

2. Henvendelse til kontrollutvalget vedr. habilitet – orientering 

v/leder  

3. Oppfølging etter kontrollutvalgets møte 16.06.2020 (sak 27/20) 

vedr. etterlevelse av offentlighetsloven på brev til/fra 

Fylkesmannen  

4. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2020 - kontrollutvalget 

5. Diverse avisartikler mm. 

6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raufoss, 2. september 2020. 

 

 

_________________________  

Asgeir Sveen 

leder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Raufoss, 2. september 2020. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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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): 
 

• Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll (KU-sak 30/2020): 

- Eierskapskontroll 

- Selskaper 

 


