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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

 

Fredag 21. februar 2020 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1440. 

 

Som medlemmer møtte: 

Asgeir Sveen, leder (H) 

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  

Bjørn Iversen (Sp) 
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Torill Hansen (Frp)  

Hege Eriksen (Ap)  
 

Følgende varamedlem møtte: 

Gina Marie Sørum Sveen, andre vara for H/Sp/Frp – fratrådte møtet kl. 1230 (etter sak 13) 

Lajla Tangen (Ap), andre vara for Ap 
 

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall: 

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

Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap 
 

Ellers møtte: 

Fra Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 14, 15 og 16) og 

oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sak 17). 

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. 10/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.02.2020 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.02.2020 godkjennes. 

 
 
 

SAK NR. 11/2020 METODE OG OPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV PLAN 

FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023  

 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær presenterte kommunelovens regler om utarbeidelse 

av plan og forslag til metode/opplegg for gjennomføring av risiko- 

og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for planen.  
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Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalgets oppgave med å lage en plan for 

forvaltningsrevisjon tas til orientering, herunder at planen skal 

vedtas av kommunestyret i løpet av 2020.  

 

2. Kontrollutvalget vil basere planen på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper.   

 

3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen (grunnlaget for planen) 

gjennomføres som en prosess, forankret i kontrollutvalget, 

gjennom 1. halvår 2020. Prosessen gjennomføres i følgende 

hovedtrinn: 

a) Informasjonsinnhenting og risikovurdering 

b) Prioritering – vurdering av vesentlighet 

c) Utarbeidelse av plan 

 

4. Informasjonsinnhenting og vurdering av risiko for kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper gjøres 

primært gjennom bruk av følgende kilder/informasjonskanaler: 

a) Informasjon fra kommunen – skriftlig og muntlig 

(kommunens virksomhet) 

b) Informasjon fra selskapet – skriftlig og muntlig 

(virksomhet i selskaper) 

c) Informasjon fra eksterne offentlige kilder 

d) Kontrollutvalgets, sekretariatets og revisors kunnskap 

om virksomheten 

 

5. Prosessen følges opp slik: 

 

a) Rådmannen inviteres til presentere:  

- Kommunens administrative organisering. 

- Kommunens overordnede system for internkontroll, 

herunder kommunens system for risikovurdering og 

avvikshåndtering. 

- Gjennomførte risikovurderinger av kommunens 

virksomhet på overordnet nivå.  

- Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunale 

samarbeid og vurdering av risiko i tilknytning til disse. 

- Oversikt over kommunens eierskap i selskaper og 

vurdering av risiko i tilknytning til disse. 

  

b) Revisor engasjeres i prosessen slik: 

- Bidra med innspill til aktuelle tema for nærmere analyse 

– basert på revisors kunnskap. 

- Gjennomføring av foranalyser på utvalgte områder etter 

bestilling fra kontrollutvalget.  

 

c) Sekretær bes om å kartlegge aktuelle skriftlige 

informasjonskilder (fra kommunen og eksterne offentlige 

kilder) og vurdere hvordan disse på en effektiv måte kan 

benyttes i arbeidet med planen.  
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SAK NR. 12/2020 FORVALTNINGSREVISJON: BESTILLING AV 

FORANALYSER 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Bestilling av forprosjekter avventes.  

 

2. Vurdering av eventuelle bestilling av foranalyser vurderes 

løpende som en del av arbeidet med risikovurderinger og 

utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. 

 
 

 

SAK NR. 13/2020 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2020  

 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken presenterte hovedpunktene fra 

temaene på konferansen: 

• Politikerhets 

• Rent drikkevann – hva gikk galt? 

• Bærekraft i et revisjonsperspektiv 

• Personvern i kommunene 

• Bompengeselskapene 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 

2020 tas til orientering. 

 

 

 

SAK NR. 14/2020 INNLANDET REVISJON IKS: PRESENTASJON AV 

SELSKAPET  

 

Fra behandlingen: 

Vararepresentant Gina Marie Sørum Sveen fratrådte møtet før 

behandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av tre 

medlemmer og ett varamedlem. 

 

Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 

revisjonsselskapet og svarte på spørsmål. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS sin presentasjon av selskapet tas 

til orientering. 

 

 

  

SAK NR. 15/2020 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS 

FOR 2020  

 

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen orienterte. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon 

IKS for 2020 godkjennes.  
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SAK NR. 16/2020 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2019 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Årsrapport 2019 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 

2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.  

 
 

 

SAK NR. 17/2020 REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV 

FAGOMRÅDET, REVISJONSSTRATEGI OG STATUS FOR 

REVISJON AV 2019-REGNSKAPET  

 

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 

Dybdal orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Revisors presentasjon av fagområdet, hovedtrekkene i 

overordnet revisjonsstrategi og status for revisjon av 

kommuneregnskapet for 2019 tas til orientering.  

 

2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet 

tas til orientering. 

 
 

 

SAK NR. 18/2020 REFERATSAKER 

 

Følgende saker ble referert: 

1. Saksliste - Kommunestyrets møte 06.02.2020 

2. Saksfremlegg k.sak 04/20 – Utredning om organisering av helse- 

og omsorgstjenesten i Vestre Toten kommune 

3. Uavhengighetserklæring fra Innlandet Revisjon IKS – daglig 

leder Bjørg Hagen 

4. Uavhengighetserklæring fra Innlandet Revisjon IKS – 

oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer (Reidun Grefsrud, 

Kristian Lein, Ingvild Selfors og Guro Selfors Lund) 

5. Diverse avisartikler 

6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

Raufoss, 21. februar 2020. 

 

 

_________________________  

Asgeir Sveen 

Leder 

 

RETT UTSKRIFT: 

Raufoss, 21. februar 2020. 
 

 

Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 

Dato: ONSDAG 1. APRIL 2020 

Tidspunkt: KL. 0830 

Aktuelle saker:  

• 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  

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  

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

plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

Andre saker til oppfølging:   

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

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

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) 

• 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) 

• LEAN (KU-sak 38/18) 

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) 
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Møteplan 2020 for kontrollutvalget: 
 

• Torsdag 23.01.2020 kl. 0830 – flyttet til tirsdag 04.02.2020 kl. 0830 

• 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  

 


