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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

 

Tirsdag 16. juni 2020 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten kulturhus kl. 0830 – 1345. 

 

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: 

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

Ellers møtte: 

Fra administrasjon: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sakene 27, 28 og 29), leder for 

tverrsektorielt samarbeid Monica Skjellen-Larsen (sak 27), leder for barneverntjenesten Hanne 

Helgeland (sak 27) og omsorgssjef Trine Kløvrud (sak 29). 

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. 25/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.05.2020 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.05.2020 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 26/2020 ORIENTERING OM TILSYNSSAK ETTER 

BARNEVERNLOVEN - VESTRE TOTEN KOMMUNE  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Kontrollutvalget tar tilsynssaken til orientering og har merket seg 

Fylkesmannens kommentar i avslutningsbrevet av 17.01.2020:  
 

Vi vurderer at kommunen har foretatt en grundig 

gjennomgang av tjenesten, har fått god kjennskap til 

risikofaktorer og at det er utarbeidet en beskrivende 

handlingsplan for å minimere risiko for lovbrudd. På 
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bakgrunn av kommunens tilbakemeldinger vurderer vi at 

kommunen har lagt til rette for at barneverntjenesten 

fremover vil kunne ytes i samsvar med aktuelle lov- og 

forskriftskrav. 

 

 

 

SAK NR. 27/2020 STATUS FOR BARNEVERNTJENESTEN  

 

Fra behandlingen: 

Leder for barneverntjenesten Hanne Helgeland orienterte med vekt 

på følgende hovedtema: 
 

• Status for utviklingen og implementering av handlingsplan, 

herunder: 

- Oppfølging av tilsynsrapport fra Fylkesmannen, jf. 

utarbeidet handlingsplan 

- Oppfølging av rapporten fra Agenda Kaupang 

• Prosessplan for arbeidet med sykefravær/nærvær 

• Status sykefravær 01.01 – 31.05.2020 – jevn nedgang 

gjennom året (fra 13,9 % i januar til 6,3% i mai). 

• Status økonomi 

• Effekter av korona  

• Korona-situasjonen 

• Nytt organisasjonskart fra 01.05.2020  

• Antall ansatte (27 stillingshjemler i tjenesten) 

• Veien videre: 

- Strategi for tverrfaglig samarbeid 

- Plan for å etablere en god organisasjonsstruktur 

 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald og leder for tverrsektorielt 

samarbeid Monica Skjellen-Larsen supplerte orienteringen.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

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.   
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SAK NR. 28/2020 STATUS FOR FASTLEGETJENESTEN  

 

Fra behandlingen: 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om status for 

fastlegetjenesten i Vestre Toten kommune og svarte på spørsmål 

innenfor følgende hovedtema: 
 

• Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 (Helse- 

og omsorgsdepartementet, 2020) 

• Status for legedekning pr. juni – 13,5 hjemler totalt 

• Framdrift 2020: Forsinket pga. korona, men holder fortsatt 

fast på planen og jobber inn forsinkelsen. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

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

tilfredsstillende, men er bekymret for det store omfanget av 

vikarer og de følgene det har for stabiliteten og innbyggernes 

opplevelse av ordningen.  

 

2. Kommunedirektørens informasjon om gjennomførte og 

planlagte tiltak synes å være egnet til å bidra til en mer robust 

løsning for fastlegetjenesten på sikt. 
 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen og vil be om en ny 

orientering om situasjonen senere i 2020.  

 

 

 

SAK NR. 29/2020 KOMMUNENS REGISTRERING AV ANTALL PERSONER 

MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING  

 

Fra behandlingen: 

Omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte med vekt på følgene 

hovedtema:   

• Kommunens rutiner for registrering og rapportering av 

psykisk utviklingshemmede 

• Kommunens rolle ved opprettelse av vergemål og rutiner for 

informasjon/kommunikasjon med berørte 

• Antall personer registrert (59 i 2019, 62 i 2020). 

 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte orienteringen.   

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Med bakgrunn i orienteringen i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av at: 
 

• Kommunen har tilfredsstillende rutiner for registrering og 

rapportering av psykisk utviklingshemmede. 
 

• Det er lav risiko for at kommunen ikke fanger opp alle 

som skal innrapporteres (og dermed går glipp av 

inntekter). 
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SAK NR. 30/2020 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023: FORELØPIGE 

RISIKOVURDERINGER OG PRORITERINGER 
 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Følgende tema/områder tas med i det videre arbeidet med 

planen (ikke prioritert rekkefølge):  
 

• Barnevernet, jf. KU-sak 27/20 

• Fastlegetjenesten, jf. sak KU-sak 28/20 

• Byggesak  

• Hjemmetjenesten 

• Beredskap (evaluering etter korona; kriseledelsens 

arbeid, samhandling med andre mv.) 

• Omsorg (følge opp pågående evaluering – aktuelt senere 

i valgperioden) 

• Tilrettelagte tjenester 

• Sykefravær og sykefraværsoppfølging (overordnet 

nivå/HR og oppfølging/praktisering på enhetsnivå) 

• LEAN (gevinstrealisering, i hvilken grad nås målet om 

kontinuerlig forbedring) 

• Informasjonssikkerhet og personvern (etterlevelse av 

personvernlovgivningen) 
 

 

Drøfting av aktuelle tema videreføres på neste møte.  

 

2. Saken følges opp slik:   
 

• Innlandet Revisjon IKS bes om å gi innspill til planen på 

følgende områder: 

- Eierskapskontroll 

- Forvaltningsrevisjon i selskaper 
 

• Kommunedirektøren inviteres til dialog omkring planen og 

bes i den forbindelse om å presentere: 

- Kommunens administrative organisering 

- Gjennomførte risikovurderinger av kommunens 

virksomhet (overordnet nivå), inkludert interkommunale 

samarbeid og kommunes oppfølging av selskaper 

(eierstyring) 
 

• Kontrollutvalgets sekretariat bes om å presentere:  

- Kommunebarometeret 2020 for Vestre Toten kommune 

  

 

 

SAK NR. 31/2020 SAMORDNING AV TILSYN OG EGENKONTROLL – NY 

TILSYNSKALENDER FRA 2020 

 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær orienterte om endringen i ny kommunelov (krav til 

fylkesmennene, jf. § 30-6 Samordning av statlige 

tilsynsmyndigheter) og sekretærens deltakelse på møte med 

Fylkesmannen i Innlandet om temaet. 
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Vedtak, enstemmig: 

 

Kontrollutvalget tar til orientering at fylkesmennene og andre 

statlige tilsynsmyndigheter tar i bruk en felles nasjonal 

tilsynskalender fra 2020 i sitt arbeid med å legge til rette for 

samordning av statlige tilsyn med kommuner og 

fylkeskommuner.  

 

 

 

SAK NR. 32/2020 TERTIALRAPPORT 1/2020 FRA INNLANDET REVISJON 

IKS  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Tertialrapport 1/2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 

orientering. 

 

 

 

SAK NR. 33/2020 INVITASJON TIL MEDLEMSSKAP I FORENINGEN 

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Kontrollutvalget tar invitasjonen til orientering. Det tegnes ikke 

medlemskap i organisasjonen.  

 

 

 

 

 

Raufoss, 16. juni 2020. 

 

 

_________________________  

Asgeir Sveen 

leder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Raufoss, 16. juni 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): 
 

• Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll (KU-sak 30/2020): 

- Eierskapskontroll 

- Selskaper 

 


