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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

 

Onsdag 9. desember 2020 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0830 – 1250. 

 

Som medlemmer møtte: 

Asgeir Sveen, leder (H) 

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  

Bjørn Iversen (Sp) 
 

 

Følgende medlem hadde meldt forfall: 

Hege Eriksen (Ap)  

 

Følgende medlem møtte ikke: 

Torill Hansen (Frp)  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

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

Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap  
 

 

Ellers møtte: 

Fra administrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sak 53) og helsesjef Bjørnar Eidsvik 

(sak 53). 

Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

  

Møteprotokollen er sendt til: 

Kommunestyret, ordfører, kommunedirektøren, kontrollutvalgets medlemmer og 

varamedlemmer, 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. 51/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.10.2020 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.10.2020 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 52/2020 RAPPORT PR. 3. KVARTAL 2020 – VESTRE TOTEN 

KOMMUNE  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Budsjett- og aktivitetsrapport pr. 3. kvartal 2020 tas til 

orientering. 
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SAK NR. 53/2020 STATUS FOR FASTLEGETJENESTEN  

 

Fra behandlingen: 

Helsesjef Bjørnar Eidsvik orienterte om: 
 

- Regelverket 

- Utfordringer pr. d.d. 

- Rekrutteringstiltak som er forsøkt 

- Tildelte fastlegehjemler siste 3 år 

- Status pr. d.d. (6 av 14 hjemler uten fast avtale) 

- Status pr. legekontor 

- Rekrutteringsplan for 2020 (eget notat fra rådmann pr. januar 

2020 med gjennomgang i Formannskapet) 

- Mulig strategi videre / mulige tiltak  

o 8.2 avtale 

o fastlønnede leger 

o LIS 3 / ALIS (allmennlege i spesialisering) – uten at de 

må ut på sykehusene for å få nødvendig praksis 

- Fra ASA 4310 (kommunens økonomiske forpliktelse overfor 

legene) 
 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald informerte om hovedtrekkene i 

Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 (Helse- og 

omsorgsdepartementet, våren 2020) og status i Vestre Toten 

kommune.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet mener kontrollutvalget 

at:  
 

• Kommunen pr. d.d. oppfyller sine lovpålagte forpliktelser om 

å ha en fungerende fastlegeordning til befolkningen.  

• Kommunedirektøren har fulgt opp kommunens interne 

rekrutteringsplan for 2020.  

 

2. Til tross for aktiv oppfølging gjennom året fra 

kommunedirektørens side, så konstaterer kontrollutvalget at man 

ikke har lykkes i rekrutteringen av fastleger.   

 

3. Selv om status pr. i dag er innenfor lovverket, så mener 

kontrollutvalget at kommunen er i en situasjon som ikke er 

bærekraftig på lengre sikt. Situasjonen synes alvorlig og 

kontrollutvalget støtter kommunedirektørens arbeid med å legge 

en ny strategi for å sikre rekruttering av fastleger til kommunen. 

Videreføring av dialogen med legeforeningen er viktig for å 

finne gode lokale løsninger.  

 

4. Kontrollutvalget vil påpeke at fastlegeordningen er forutsatt å 

være fullfinansiert av staten. Kommunens politiske og 

administrative ledelse oppfordres til å øve påtrykk overfor 

statlige myndigheter slik at man kan sikre et bærekraftig 

legetilbud i Vestre Toten kommune, uten at dette skal påføre 

kommunen merutgifter. 
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5. Kontrollutvalget vil følge med på kommunedirektørens arbeid 

med rekruttering av fastleger. Det bes om en ny orientering om 

situasjonen i kontrollutvalgets møte den 16.06.2021.  

 

 

 

SAK NR. 54/2020 INNLANDET REVISJON IKS: ORIENTERING OM 

SELSKAPET, SAMMENLIGNING AV 

REVISJONSKOSTNADER MM.   

 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken orienterte etter avtale med 

Innlandet Revisjon IKS. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Informasjon om utviklingen i selskapet tas til orientering. 

 

2. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2019 

med andre kommuner tas til orientering. Kontrollutvalget har 

merket seg at kommunens kostnader til revisjon av 

kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring 

samme nivå som for andre kommuner på samme størrelse. 

 

 

 

SAK NR. 55/2020 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS 

FOR 2021  

 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken presenterte oppdragsavtalen.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Oppdragsavtale for 2021 godkjennes under forutsetning av at 

kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til budsjett 

for 2021.  

 

 

 

SAK NR. 56/2020 MØTEPLAN FOR 2021 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Møteplan for 2021 fastsettes slik: 
 

• Onsdag 17.02.2021 kl. 0830  

• Onsdag 24.03.2021 kl. 0830  

• Onsdag 05.05.2021 kl. 0830  

• Onsdag 16.06.2021 kl. 0830  

• Onsdag 15.09.2021 kl. 0830  

• Onsdag 06.10.2021 kl. 0830  

• Onsdag 08.12.2021 kl. 0830  
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SAK NR. 57/2020 AVTALE OM KJØP AV SEKRETÆRTJENESTER –BRUK 

AV OPSJON 
 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken ble enstemmig erklært inhabil, jf. 

forvaltningslovens § 6. annet ledd. Utvalgssekretær fratrådte møtet 

under behandlingen av saken. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalget benytter seg av opsjonen om forlengelse av 

avtalen for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.  

 

2. Det bes om at sak om vurdering av opsjon om forlengelse av 

avtalen for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 legges frem for 

kontrollutvalget i deres møte i juni 2021 (16.06.2021). 

 

 

 

SAK NR. 58/2020 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 29.10.2020 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kommunestyrets møte den 29. oktober 2020 tas til 

orientering.  

 

 

SAK NR. 59/2020 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 26.11.2020 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kommunestyrets møte den 26. november 2020 tas til 

orientering. 

 

 

SAK NR. 60/2020 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert:  

1. Vedtak i kommunestyrets møte 26.11.2020, sak: 

Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll 2020-2023 

2. Møtegodtgjørelse 2. halvår 2020 – Kontrollutvalget 

3. Diverse avisartikler 

4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 
 

 

Raufoss, 9. desember 2020. 

 

 

_________________________  

Asgeir Sveen 

leder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Raufoss, 9. desember 2020. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 
 

 

 


