
Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 

 

Raufoss, 29. september 2020. 

J.nr./referanse: 14-20/VT/ks 

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

Asgeir Sveen, leder (H) 

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  

Bjørn Iversen (Sp) 

Torill Hansen (Frp)  

Hege Eriksen (Ap)  

 

 

 

 

 

 

Kopi til orientering: 

• Ordfører og kommunedirektør 

• Innlandet Revisjon IKS 

 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Onsdag 7. oktober 2020 

Tid: Kl. 0830 – ca. 1430 

Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  

 

Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post 

kjetil@kontrollutvalget.no.  

 

 

Deltakelse fra andre: 
 

• Innlandet Revisjon IKS er invitert slik til møtet: 

 

➢ Kl. 0900 – Sakene 43 og 44 (Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein) 

➢ Kl. 1200 – Sakene 46 og 47 (Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal) 

 

 

 

 

Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

 

 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 
 

 
KONTROLLUTVALGET I  

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I RÅDHUSET  
 

Onsdag 7. oktober 2020 
 

 
SAK NR. 41/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.09.2020 
 
SAK NR. 42/2020 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021 
 
SAK NR. 43/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-

2023  
 
SAK NR. 44/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I 

SELSKAPER  
 
SAK NR. 45/2020 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 
2020-2023  

 
SAK NR. 46/2020 REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV 

KOMMUNENS REGNSKAPER FOR 2020 
 
SAK NR. 47/2020 REGNSKAPSREVISJON: RAPPORT FRA GJENNOMFØRT 

ETTERLEVELSESKONTROLL 2019  
 
SAK NR. 48/2020 TERTIALRAPPORT 2/2020 FRA INNLANDET REVISJON 

IKS 
 
SAK NR. 49/2020 BREV FRA KONTROLLUTVALGET I JEVNAKER 

KOMMUNE 
 
SAK NR. 50/2020 REFERATSAKER 
 
 
 
 

Raufoss, 28. september 2020. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 41/2020 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.09.2020 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 07.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 02.09.2020 

 
Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 02.09.2020 godkjennes. 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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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 
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SAK NR. 42/2020 
 

Vestre Toten kommune      
 

 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 07.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS  
 

Ikke vedlagt 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets budsjett for 2021 (ansvar 12000, tjeneste 1101/1102) fastsettes med 
en økonomisk ramme på kr. 1 528 000, med utgangspunkt i følgende fordeling: 
 

Kto Kontonavn                      BUDSJETT-
FORSLAG 

2021 
10800 Fast godtgjørelse til folkevalgte 60 000 
10801 Møtegodtgjørelse        30 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 
10990 Arbeidsgiveravgift               13 000 
11001 Aviser, tidskrifter, faglitteratur                     14 000 
11151 Bevertning møter 5 000 
11500 Kurs / opplæring 22 000 
11600 Kjøregodtgjørelse og diett 1 000 
12700 Kjøp av tjenester fra 

andre/sekretærtjenester (eks. mva) 
280 000 

13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet 
Revisjon IKS 

1 093 000 

14290 Moms (utgift) 70 000 
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 70 000 

 Totalt (kontrollutvalg og revisjon) 1 528 000 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Spesielle regler om budsjettbehandlingen i kontrollutvalget: 
Bakgrunn for saken er særbestemmelser om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett, jf. § 2 i 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon:   
 

§ 2.Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven  
§ 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 
 

 
I tråd med fast praksis utformes kontrollutvalgets vedtak som en innstilling til kommunestyret. 
Innstillingen kan behandles videre på følgende måter: 
 

1. Egen sak til kommunestyret der kommunestyret tar eksplisitt stilling til kontrollutvalgets 
budsjettramme forut for behandlingen av nytt budsjett for hele kommunen.  
 

2. Kommunedirektøren/rådmannen innarbeider innstillingen i sitt forslag til samlet budsjett for 
kommunen som legges frem for formannskapet senere i høst. Kontrollutvalgets budsjettforslag 
blir da en del av formannskapets innstilling til kommunestyret. Informasjon om 
kontrollutvalgets forslag til egen budsjettramme skal legges ved formannskapets innstilling til 
kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Dersom formannskapet foreslår 
lavere ramme enn det kontrollutvalget selv har foreslått bør dette komme frem tydelig og 
realitetsbehandles i kommunestyret.  

 
Budsjettforslag: 
 
Nedenfor følger budsjettforslag for neste år. For sammenligningens skyld er årets budsjett og 
regnskapstall fra foregående år tatt med i oppstillingen. 
 

Kto Kontonavn                      BUDSJETT-
FORSLAG 

2021 

Budsjett 
2020 

Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018 

10800 Fast godtgjørelse til folkevalgte 60 000 57 000 58 114 56 383 
10801 Møtegodtgjørelse        30 000 30 000 19 000 21 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 10 000 0 3 253 
10990 Arbeidsgiveravgift               13 000 11 000 10 873 11 370 
11001 Aviser, tidskrifter, faglitteratur                     14 000   14 000 7 382 26 735 
11151 Bevertning møter 5 000 4 000 5 141 8 069 
11500 Kurs / opplæring 22 000 32 000 0 0 
11600 Kjøregodtgjørelse og diett 1 000 1 000 0 0 
12002 IT, programvare, medieutstyr 0 10 000 0 0 
12700 Kjøp av tjenester fra 

andre/sekretærtjenester (eks. mva) 
280 000 250 000 302 285 280 444 

13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet 
Revisjon IKS 

1 093 000 1 071 000 834 101 795 368 

13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet 
Revisjon IKS – retting av feil i 2018 

0 0 55 800 0 

14290 Moms (utgift) 70 000 63 000 75 571 72 353 
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 70 000 - 63 000 - 75 571 - 72 353 

 Totalt (kontrollutvalg og revisjon) 1 528 000 1 490 000 1 181 097 1 202 622 
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Budsjettet er økt med 2,6 % i 2021. Dette tilsvarer omkring antatt pris-/lønnsøkning i 2021 i 
kommunal sektor (jf. anslag for kommunal deflator i 2021 – Kommunenes Sentralforbund). 
 
Det er i forslag til budsjett ikke tatt fullt ut hensyn til varslet prisøkning på ca. 3,5 % på 
tjenester fra Innlandet Revisjon IKS.  
 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETTPOSTENE: 

 
• Fast gjodtgjørelse / møtegodtgjørelse:  

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2019-2023 er lagt til grunn. 
 Fast godtgjøring for leder: 6 % av ordførers lønn, dvs. ca. 60 000 på årsbasis. 
 Ordinær møtegodtgjørelse (alle) – 800 pr. møte pr. medlem, dvs 3500 pr møte.  
 Det budsjetteres med 8 møter – totalt ca. 30 000 i møtegodtgjørelse.  

 
• Tapt arb.fortjeneste: Regnskapsført utgift og erfaringer fra tidligere år er lagt til grunn for 

budsjetteringen. Usikkerhet mht. nye utvalgsmedlemmer, jf. ny valgperiode.  
 

• Arbeidsgiveravgift: 14,1 % av møtegodtgjørelse. 
 

• Bevertning: Enkel møteservering på hvert møte. Ca. 600 pr. møte * 8 møter. 
 
Faglitteratur / abonnement: Det er tegnet fire abonnement på Kommunal Rapport for 
utvalgsmedlemmene (total årskostnad ca. 12 000) og fem abonnement på fagtidsskriftet 
Kommunerevisoren (5*400 = 2000). Totalt kr. 14 000 totalt. 
 

• Opplæring/kurs: Det tas høyde for at inntil tre personer kan delta på den årlige 
kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges kommunerevisorforbund. Pris pr. pers. er ca. 7500, 
dvs. totalt ca. 22 000.  
 

• Kjøregodtgjørelse: 
 Dette gjelder kjøregodtgjørelse til/fra møter for kontrollutvalgets medlemmer. I tillegg 
 kommer kjøregodtgjørelse i forbindelse med eventuelle kurs.  
 
• Kjøp av tjenester fra andre (sekretærtjenester):  

Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått en felles avtale om 
kjøp av skretærtjenester for perioden 2017-2020 (4 år) med opsjon ytterligere to år.   
Omfanget/antall timer til sekretærbistand er i stor grad knyttet opp til utvalgets aktivitet (antall 
møter, antall saker) og behov for saksbehandling. Budsjettert beløp er basert på regnskapsførte 
utgifter tidligere år.   
 

• Kjøp av tjenster fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS):  
Kontrollutvalget er delegert myndighet fra kommunestyret til å inngå avtale om kjøp av 
tjenester fra Innlandet Revisjon IKS. Fremlagt forslag til budsjett innebærer en økning i 
revisjonskostnader på 2 % fra fjoråret. Dette er lavere enn prisøkningen som er signalisert fra 
selskapet på 3,5 %. Bakgrunnen for ikke å innarbeide prisøkningen fullt ut er de sterke 
signalene fra kommunene om utfordringer med 2021-budsjettene, herunder signaliserte kutt i 
de kommunale tjenestene i størrelsesorden 3-4 %.  
 
Budsjettposten siste årene: 

o Budsjett 2019:   1 033 000 (økning ca. 3 %) 
o Budsjett 2020:   1 071 000 (økning ca. 3,7 %) 
o Budsjettforslag 2021:  1 093 000 (økning 2,0 %) 
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Budsjettforslag innebærer følgende detaljbudsjett for kjøp av tjenester fra revisjonen: 

 
 Tjeneste  Timer   Timepris  Kroner 

      
 Regnskapsrevisjon     

1 
Revisjon av kommunens 
årsregnskap       590         1 030      607 700  

2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser       160         1 030      164 800  
3 Totenbadet KF          -           1 030               -    
4 Veiledning/bistand         20         1 030        20 600  

 SUM 1-5       770         1 030      793 100  
     
 Bestilte revisjonstjenester        

5 Bestilte andre tjenester         -           1 130               -    
6 Forvaltningsrevisjon        245         1 130      273 850  
7 Eierskapskontroll         -           1 130               -    

 SUM        245         1 130      273 850  
         
 Annet        

8 
Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre         20         1 130        22 600  

      
 SUM    1 035      1 092 500  

 
 
Sammenlignet med fjoråret (2020) innebærer budsjettforslaget for 2021 en reduksjon i kjøp av 
tjenester på 15 timer (bestilte revisjonsstjenester er redusert fra 260 timer til 245 timer for 
2021).  
 
Revisjon av regnskapet til Totenbadet KF ligger inne i oppdragsavtalen med Innlandet Revisjon 
IKS mht. avtalt tjensteyting. Revisjonsarbeidet faktureres særskilt til foretaket og er holdt 
utenfor kontrollutvalgets budsjett.  
 

• Merverdiavgift:  
Merverdiavgift regnskapsføres både som en utgift og en inntekt og får derfor ingen virkning. Mva-
pliktig tjeneste (kjøp av sekretærtjenester) er derfor budsjettert ekslusiv mva. Fakturering fra Innlandet 
Revisjon IKS utløser ikke beregning av mv 
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SAK NR. 43/2020 
 

Vestre Toten kommune       
   

 
 
 
INNSPILL TIL PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-
2023 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 07.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

   
Saksdokumenter:  

1. Notat: Innspill til plan for eierskapskontroll 2020-2023 i 
Gjøvikregionen (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS) 

 
Vedlegg 1 
 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende i plan for eierskapskontroll 2020-
2023 (foreløpig prioritering): 
 

• Oppfølgingen av kommunens vedtatte eierskapspolitikk og Kommunenes 
Sentralforbund sine anbefalinger på området.  
 

• Eieroppfølging av følgende selskaper:  
- Horisont Miljøpark IKS (eierandel: 18,57 %) 
- Topro AS (eierandel: 10,4 %) 
- Total Innovation AS (eierandel 11,02 %) 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalgets oppgave med eierskapskontroll går frem av kommunelovens § 23-4: 
 

§ 23-4 Eierskapskontroll 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 
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Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- 
og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
 
I sak om kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2002-2023 besluttet kontrollutvalget i sitt 
møte den 17.06.2020 å engasjere revisjonen slik i den videre oppfølgingen av planarbeidet (sak 
30/2020):  
 

• Innlandet Revisjon IKS bes om å gi innspill til planen på følgende områder: 
- Eierskapskontroll 
- Forvaltningsrevisjon i selskaper 

 
Denne saken er en oppfølging av temaet «eierskapskontroll». 
 
Vedlagt følger notat fra Innlandet Revisjon IKS med innspill til planen. 
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1 Innledning 
 
I forbindelse med kontrollutvalgets arbeid med å lage en plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll har kontrollutvalgene i Gjøvikregionen bedt om innspill fra Innlandet Revisjon IKS. I 

tråd med denne bestillingen er det laget et notat for henholdsvis eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i selskaper.  

 

 

2 Om eierskapskontroll i selskaper 
 

Stortinget vedtok ny kommunelov i juni 2018. Storparten av loven trådte i kraft da de nye 

kommunestyrene og fylkestingene ble konstituert høsten 2019. Dette omfatter også bestemmelsene 

om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 

 

Begrepet «selskapskontroll», som omfattet både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper, 

ble ikke videreført i ny lov og forskrift. I lovforarbeidene til ny kommunelov sies det at bruken av 

begrepet selskapskontroll er «egnet til å forvirre». Det heter videre at en slik uklarhet er «uheldig». 

Begrepet eierskapskontroll ble videreført med det innhold som gjaldt i tidligere lov, det vil si i 

betydningen «kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i 

selskaper mv.». Under tidligere lov var innholdet i eierskapskontrollen regulert i forskrift. I den nye 

kommuneloven er bestemmelsene om innholdet i eierskapskontrollen regulert i §§ 23-2 og 23-4.1  

  

Eierskapskontroll blir omtalt i § 23-2, pkt d). Det følger av denne bestemmelsen at kontrollutvalget skal 

påse at «det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i 

selskaper mv. (eierskapskontroll)» 

 

Kommunelovens § 23-4, første ledd fastsetter innholdet i eierskapskontrollen: «Eierskapskontroll 

innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør 

dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente 

prinsipper for eierstyring.» Med ny kommunelov ble innholdet i eierskapskontrollen utvidet til også å 

omfatte anerkjente prinsipper for eierstyring. Det er også nytt at det er kommunens revisor som skal 

gjennomføre eierskapskontroll, under tidligere lov kunne denne utføres av kontrollutvalgets sekretær. 

 

Ifølge §23-4, annet ledd skal kontrollutvalget lage en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres, der planen baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. 

«Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

eierskapskontroll.»  

 

I henhold til kommunelovens § 24-2 skal revisor planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere 

sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Dette inkluderer også 

eierskapskontrollen (jf § 24-2, første ledd). Norges Kommunerevisorforbund har nylig utarbeidet 

                                                 
1 Den såkalte «frivillige» eller «utvidede» eierskapskontroll (i form av forvaltningsrevisjon i selskaper) blir omtalt i § 23-2, pkt 

c). Forvaltningsrevisjon i selskaper vil være tema i et eget notat. 
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Standard for eierskapskontroll, RSK 002. Denne fastsetter at det i likhet med forvaltningsrevisjoner skal 

lages problemstillinger og prosjektplan for eierskapskontroller, og at vurderinger skal foretas på basis 

av vurderingskriterier.  

 

Dette notatet gir et innspill til kontrollutvalgets plan for eierskapskontroll basert på en vurdering av 

risiko og vesentlighet.   
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3 Kommunenes eierandeler i selskaper 
 
Kommunenes prosentvise eierandel i selskaper framkommer i tabellen nedenfor.  
 

 Gjøvik Søndre 
Land 

Nordre 
Land 

Østre 
Toten 

Vestre 
Toten 

Horisont Miljøpark IKS 42,03  8,47 9,74 21,19 18,57 

Topro AS  28,89 15,69 6,07 6,93 10,40 

Miljørettet helsevern IKS (tidligere 
Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS) 

32,60  6,00 7,20 15,80 14,20 

Gjøvik Krisesenter IKS  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

KUF-fondet i Oppland AS 16,81  1,58 0,11 3,15 3,15 

Innlandet Revisjon IKS  14,42 3,16 3,63 7,67 6,59 

SMISO Oppland IKS 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 

ATS Gjøvik/Toten AS  50,00   25,00 25,00 

Mjøslab IKS 50,00   25,00 25,00 

Mjøsmuseet AS 50,00   12,00 12,00 

Komm-In AS 15,53    4,66 

AS Oplandske Dampskipsselskap  6,90   1,41  

Innlandet Energi Holding AS  3,31   1,80  

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS  50,00 50,00   

Randsfjordmuseet AS  15,50 15,50   

Industribygg Gjøvik AS 100,00     

Gjøvik Olympiske Anlegg AS 100,00     

Huntonstranda AS 100,00     

Kommune-Csirt IKS 50,00     
Hovdetoppen AS  40,80     
Snertingdalshallen AS 27,44     

AS Snertingdal Auto  20,80     

Kinoalliansen AS 4,00     

Norsk Bane AS 0,74     

Oplandske Bioenergi AS 0,22     

Sølve AS  100,00    

Dokka Møbler Eiendom AS   100,00   

Nordre Land Asvo AS   100,00   

AS Sentrumsbygg   100,00   

Vokks AS   66,67   

Landsbyen Næringshage AS   13,15   

Kommunekraft AS   0,31   

Lena Produkter AS    100,00  

Østre Toten Eiendomsselskap AS    100,00  

Nordavind DC Sites AS    7,69  

Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS     100,00 

Vestre Toten Rådhus AS     100,00 

Total Innovation AS      11,02 

Raufoss Industripark Holding AS     1,50 

 
Opplysningene er hentet fra kommunenes eierskapsmeldinger for 2018, oppdatert med opplysninger 

fra proff.no i juni 2020, samt med direkte kontakt med noen av de aktuelle selskapene. Stiftelser og 
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kommunale foretak er ikke tatt med i tabellen ettersom disse ikke er omfattet av den kommunale 

eierskapskontrollen. 

 

 

4 Kommunenes eierskapspolitikk og eierskapsmeldinger 
 
Kommunene i Gjøvikregionen har utarbeidet felles eierskapspolitikk. De har også i en årrekke 

utarbeidet felles eierskapsmeldinger, der innholdet er tilpasset hvilke selskaper kommunene er eiere 

i. Den enkelte kommune behandler politisk den del av meldingen som er aktuell for sin kommune. 

 

Nedenfor går vi gjennom den felles eierskapspolitikken, eierskapsmeldinger og kommunestyrenes 

vedtak ved behandlingen av meldingene de tre siste årene.  

 
Eierskapspolitikk  
I eierskapsmeldingen defineres eierskapspolitikk slik: «Med eierskapspolitikk forstås de overordnede 

premisser som kommunene har lagt til grunn for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette 

refererer seg til hva slags systemer, retningslinjer og rutiner kommunene har for utøvelse av sitt 

eierskap. Eierskapspolitikken utgjør rammeverket for kommunens eierstyring.» 

 

Eierstrategier defineres som «den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å sikre at 

selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt». Den felles eierskapsmeldingen inneholder 

ikke eierstrategier, men det anbefales at dette gjøres (jf s 4): «Kommunene har utarbeidet 

eierskapspolitikken, og bør som et neste skritt vurdere å utarbeide eierstrategier for de enkelte 

selskaper.» 

 
Kommunene i Gjøvik-regionen utarbeidet, med utgangspunkt i KS’ anbefalinger for eierskapsutøvelse, 

i 2009 en felles eierskapspolitikk som styringsgrunnlag for kommunalt eide selskaper og samarbeid. 

Eierskapspolitikken ble revidert i 2016. De viktigste punktene fra revideringen var (jf Eierskapsmelding 

2018):  

 Klarere skille mellom kommunal forvaltning og konkurransebasert, økonomisk virksomhet. 

Dette for å møte EØS-regelverk i.f.t. offentlig støtte, unngå kryssubsidiering og mulig strengere 

lovverk i fremtiden.  

 Tydeligere ansvar, krav og forventninger til styremedlemmer og valgkomite. Forslag til de 

fleste endringer foreligger allerede i lovverk og ulike anbefalinger.  

 Klarere og felles eierstrategier med bl.a. klarere målsettinger for selskapene samt felles 

eierstrategimaler.  

 

Noen av endringene i eierskapspolitikken ble gjort for å ta hensyn til anbefalinger i revisjonsrapport 

fra Innlandet Revisjon.2   

 

Vi får opplyst at det er besluttet regionalt å revidere eierskapspolitikken til kommunene, og at arbeidet 

skal gjennomføres etter sommeren 2020. Politisk behandling av revidert eierskapspolitikk for regionen 

vil etter planen skje høsten 2020.3 

                                                 
2 Vi omtaler denne rapporten nedenfor. 
3 E-post fra Anne Jacobsen Onsrud 25.6.20. 
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Gjeldende eierskapspolitikk oppsummeres i kapittel 7 nedenfor. 

 
Eierskapsmeldinger 
Eierskapsmeldingene er laget etter felles mal, men er tilpasset den enkelte kommune. Bare selskapene 

kommunen har eierandeler i er omtalt i kommunens eiermelding, noe som betyr at kun de selskapene 

hvor alle kommunene er eiere blir omtalt i alle meldinger. Omtalen av hvert selskap er ganske 

kortfattet, og beskriver primært formål, ledelse/styre, eiersammensetning og økonomiske nøkkeltall, 

«hvorfor eie» og økonomien i selskapet.  

 

Behandling i kommunestyrene 

Vanligvis behandles eierskapsmeldingen for foregående år i et av de siste møtene på høsten, f.eks ble 

eierskapsmelding for 2018 behandlet av kommunestyrene enten i november eller desember 2019.  

 

Det hender at kommunestyrene gjør ulike vedtak i behandlingene av eierskapsmeldingene. Vi gjengir 

vedtak fra behandlingen av eierskapsmeldingene for 2017 og 2018:  

 

Vedtak i kommunestyret i Nordre Land 24.1.19 (sak 4/19): 

«2. Det utarbeides rutiner for tettere oppfølging av spesielt de «store» selskapene i  

kommunens eie.  

,…, 

4. Punkt 6 tredje avsnitt under 5.0 Oppsummering av gjeldende eierskapspolitikk tas ut.» 4 

 

Vedtak i kommunestyret i Nordre Land 14.11.19 (sak 136/19): 

«2. Nordre Land kommune tar initiativ til mer aktiv eierstrategi i regionen.» 

 

Vedtak i kommunestyret i Søndre Land 4.11.19 (sak 67/19): 

«For ettertiden innarbeides oversikt over styremedlemmene i eierskapsmeldingen.» 

 

Vedtak i kommunestyret i Gjøvik 28.11.19 (sak 127/2019):  

«1. Eierskapsmeldingen viser et behov for at Gjøvik kommunes håndtering av sitt eierskap i selskaper 

må profesjonaliseres gjennom dedikerte ressurser til dette arbeidet i administrasjonen. Rådmannen 

bes innen 1. juni 2020 legge fram en vurdering av hvordan dette best kan løses innenfor dagens 

økonomiske rammer, enten kommunalt eller interkommunalt.»5 

 

Vedtak i kommunestyret i Vestre Toten 12.12.19 (sak 121/19):  

«Tilføyelse til eierskapsmelding: Selskapsledelse/styre vises og lønn til daglig leder synliggjøres.» 

 

Vi får opplyst at ikke skjer noen koordinert oppfølging når kommunestyrene gjør vedtak som går ut 

over å ta eierskapsmeldingene til orientering. Ifølge rådmann Magnus Mathisen i Gjøvik kommune er 

                                                 
4 Dette refererer seg til følgende: «Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges til selskapsstyrer i 
selskaper der kommunen er eier/medeier. Eventuelle unntak vurderes med bakgrunn i selskapets nytte også av politisk 
kompetanse. Med politisk kompetanse menes kunnskap om de løpende politiske og administrative prosessene på det  
relevante saksfeltet.» (revisjonens kommentar) 
5 Kommunestyret i Gjøvik gjorde vedtak 14.12.17 (sak 113/17) om å be rådmannen utrede en modell med 
eierskapssekretariat med angitte oppgaver (revisjonens kommentar). 
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det naturlig at bestillingen fra kommunestyret i Gjøvik (jf sak 127/2019) svares ut i forbindelse med 

revisjonen av eierskapspolitikken, da det kan være mulighet å få til en regional ressurs til 

eierskapshåndtering.6 

 

 

5 Gjennomførte selskapskontroller 
 
Nedenfor omtaler vi selskapskontroller7 som er blitt utført i Gjøvikregionene de siste årene: 

 

 I 2014/2015 ble det gjennomført en eierskapskontroll på oppdrag for kontrollutvalgene i alle 

kommunene i regionen, der formålet var å evaluere etterlevelsen av de fem kommunenes 

felles eierskapspolitikk. I evalueringen av eierskapspolitikken ble det tatt utgangspunkt i 

følgende selskaper: Industribygg AS, Østre Toten Eiendomsselskap AS, Vestre Toten Rådhus 

AS, VOKKS AS, Sølve AS, Topro AS, GLT-Avfall IKS, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. 

 I 2016 ble det gjort en kombinert eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i VOKKS AS på 

oppdrag fra kontrollutvalget i Nordre Land kommune. Prosjektet tok for seg problemstillinger 

knyttet til sammensetningen av styret i selskapet, hvordan saker angående VOKKS-konsernet 

blir håndtert i politiske organer, samt om det var foretatt tilstrekkelig avgrensing mellom de 

delene av VOKKS-konsernet som har monopol for sine områder mot konkurranseutsatte deler 

av konsernet. 

 I 2019 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon i Horisont Miljøpark IKS på oppdrag for 

kontrollutvalgene i alle kommunene i regionen. Formålet med denne var å undersøke hvordan 

Horisont Miljøpark IKS følger regelverket for offentlig eide renovasjonsselskaper, samt å gå inn 

i temaer som er viktig for selskapet som en viktig tjenesteyter for befolkningen i regionen. 

 

Det ble også gjennomført enkelte selskapskontroller før 2014. Vi går ikke inn på disse her.   

 

 

6 Aktuelle selskaper 
 
I tråd med kommuneloven § 23-4 er følgende et overordnet formål med eierskapskontroll: Sikrer 

kommunen at eierinteressene utøves i samsvar med relevant lovgivning, kommunestyrets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring? Hvordan det er hensiktsmessig å innrette eierskapskontroller, og 

derigjennom utforme problemstillingene for kontroller, vil være avhengig av flere ulike forhold knyttet 

til kommunens eierskapsutøvelse og hvilke eierskap kommunen sitter på.    

 

Det framgår også av § 23-4 at planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens og fylkeskommunens eierskap.  

 

Risiko kan i denne sammenheng defineres parallelt med risiko for kommunens virksomhet: Hvor stor 

er sjansen for at viktige mål ikke oppnås? Forhold som for eksempel kan gi indikasjoner på risiko kan 

være: 

                                                 
6 E-post fra Anne Jacobsen Onsrud 25.6.20. 
7 Begrepet selskapskontroll inneholder både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper. Det betyr at rapporter fra 
selskapskontroll kan omfatte enten eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon eller begge deler.  
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• Negativ økonomisk utvikling 

• Negativ medieoppmerksomhet 

• Store endringer, uro i organisasjonen 

• Komplisert/uklar organisering 

• Svak eierstyring 

• Urealistiske eller uklare mål 

• Politisk kritikk 

 

Vesentlighet kan knyttes til følgende spørsmål: «Hvor alvorlig er det for kommunen dersom dens mål 

for eierskapet ikke oppnås?» Dette kan vanskelig kvantifiseres, og vil avhenge av formålet med 

kommunens eierskap. Noen eierskap har primært et finansielt formål, i form av økonomisk avkastning 

eller utbytte. Andre eierskap har politisk formål. Dette kan f.eks være tilfelle dersom kommunen er 

eier/medeier i et selskap som tilbyr en viktig tjeneste for innbyggerne, eller at selskapet er viktig for å 

utvikle arbeidsplasser i kommunen. Størrelsen på eierandelene har betydning for hvor viktig selskapet 

er for kommunen. Alt «ellers likt» er selskaper der kommunen har en stor andel, eller eier alene, 

viktigere enn selskaper der kommunen har lave eierandeler. 

 

Utgangspunktet for bestemmelsen i kommuneloven er den enkelte kommunes eierskap. Kommunene 

i Gjøvikregionen har både eierandeler der de eier selskapet sammen med andre kommuner, og andeler 

i selskaper der ikke de andre kommunene i regionen er eiere.  

 

Med utgangspunkt i selskaper der alle de fem kommunene er eiere, vurderer vi de viktigste til å være 

Horisont Miljøpark IKS og Topro AS. Dette begrunnes ut fra kommunenes eierandeler, lokal 

verdiskapning og arbeidsplasser, samt betydning for lokal tjenesteproduksjon.  

 

Vestre Toten kommune eier alle aksjene i Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS og Vestre Toten 

Rådhus AS. Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS er et selskap som foreløpig har hatt svært lav 

aktivitet, jf at selskapet samlet kun har hatt kr 396 000,- i driftsinntekter siden 2015. Vestre Toten 

Rådhus utgjør langt på vei en integrert del av kommunen, til tross for at det er et eget AS8. Etter vår 

vurdering bør disse selskapene ikke prioriteres i eierskapskontrollen.  

 

Vestre Toten kommune eier 11,02 % av aksjene i Total Innovation AS. Selv om aksjeandelen er relativt 

beskjeden, så er dette eierskapet strategisk motivert ut fra å bidra til vekst og utvikling. Vi vil derfor 

inkludere dette selskapet i beskrivelsen nedenfor. 

 

Nedenfor vil vi kort beskrive de tre selskapene, samt knytte noen kommentarer til eierskap og mulig 

risiko.  

 

                                                 
8 I Eierskapsmelding for 2018 er det gitt følgende kommentar om selskapets økonomi: «Selskapets likviditet er fortsatt 
forbedret som tidligere år. Soliditeten er svak på grunn av lav egenkapital og høy belåning. Dette har ingen betydning for 
driften av selskapet da kommunen har garantert for gjelden gjennom selvskyldnerkausjon. Selskapet skal ikke gå med 
overskudd (non-profit – selskap som heller ikke er skattepliktig) og årsregnskapet blir hvert år gjort opp i null (ved at avvik 
mellom inntekter og kostnader enten føres som økt gjeld eller fordringer mot leietaker). Derfor er den underliggende 
likviditeten er forbedret ved at fordringen ubetalt husleie på Vestre Toten kommune er redusert. Det reduserer samlet gjeld 
til Vestre Toten kommune fra 2,6   mill. kr- til 1,5 mill. kr. Det ble fakturert for mye husleie i 2018 som blir korrigert i 2019. 
regnskapet. Gjelden vil være utliknet i løpet av 2022 eller 2023.»  
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Horisont Miljøpark IKS  

Horisont Miljøpark IKS er et interkommunalt avfallsselskap eid av de fem kommunene i Gjøvik-

regionen, der eierskapet er fordelt i henhold til folketall i kommunene. Horisont Miljøpark IKS henter 

avfall fra husholdninger og fritidsboliger. Avfallet hentes av Horisont Renovasjon AS som er et heleid 

datterselskap av Horisont IKS. 

 

Administrasjonen holder til i Dalborgmarka i Gjøvik kommune. Her ligger også Dalborgmarka 

Avfallsdeponi og Dalborgmarka miljøstasjon. I tillegg har selskapet ansvaret for driften av sju andre 

miljøstasjoner rundt om i eierkommunene.  På miljøstasjonene leveres avfall fra både husholdnings- 

og næringskunder.   

 

Fram til konkursen i Reno Norden i september 2017 sto dette selskapet for inntransporten av avfall. 

Deretter ble denne overtatt av det heleide selskapet Horisont Renovasjon AS. Daglig leder og styre i 

Horisont Renovasjon AS er det samme som i Horisont Miljøpark IKS. 

 

Av omsetningen utgjør husholdningsdelen ca 80 prosent, mens næringsavfall utgjør resten. Det hentes 

ikke næringsavfall, unntaket er kommunalt avfall i Vestre Toten kommune. Konkurranse mot private 

aktører skjer kun innen mottak av avfall, og da mest knyttet til avfall fra større prosjekter (særlig fra 

bygg- og anleggsprosjekter).  

 

I 2019 var omsetningen i Horisont Miljøpark IKS 107,8 mill kr, og årsresultatet 3,1 mill kr. Horisont 

Renovasjon AS hadde samme år en omsetning på 31,9 mill kroner og et resultat på kr 15 000. Ifølge 

proff.no har Horisont Miljøpark 40 ansatte, og Horisont Renovasjon 32 ansatte. 

 

Eierstrategien for Horisont Miljøpark IKS ble våren 2018 lagt fram for politisk behandling i 

eierkommunene.  I vurderingsdelen av saksframlegget oppsummeres de viktigste punktene i forslaget 

til strategi, inndelt i følgende punkter: 

• Selskapets organisering og rett til å tegne nye selskaper 

• Eiernes forventninger og dialog med selskapet 

• Valgkomité 

• Styreevaluering 

• Åpenhet 

• Offentlige anskaffelser 

• Effektivitet 

• Utbyttepolitikk 

• Konkurranse 

 

Eierstrategien ble ikke godkjent i sin helhet av alle kommunestyrene under behandlingen i mai/juni 

2018. På bakgrunn av at kommunestyrene har fattet ulike vedtak, så ble det i møte i rådmannsutvalget 

20.8.18 besluttet at det skulle sammenstilles et notat til ordfører- og rådmannsmøtet for å avklare 

videre behandling.  

 

I forbindelse med behandlingen av eierskapsmeldingen for 2018 vedtok kommunestyret i Østre Toten 

13.11.19 (sak 108/19) følgende:  
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«Eierskapspolitikk og eierstrategi i Horisont Miljøpark tas opp i Samfunnsutvalget og Formannskapet 

og løftes i kommunestyret 19. februar 2020.»   

 

Det ble ikke lagt fram sak i kommunestyret i henhold til nevnte vedtak. Ifølge sak i OA 13.3.20 skyldes 

dette at rådmennene/kommunedirektørene i de fem eierkommunene arbeider med å lage en felles 

sak for behandling i alle fem kommunestyrene. Kommunedirektøren i Vestre Toten, Bjørn Fauchald, 

som har fått oppgaven med å skrive saksutredningen på vegne av alle rådmennene, siteres på 

følgende: «Saken vil handle om å få på plass overordnede forhold innenfor balansen mellom hva 

selskapet selv bestemmer og hva politisk nivå i eierkommunene kan legge seg opp i. Dette handler om 

flere ting, som renovasjonsforskriften, eierskapet og eierskapsavtalen. På noen områder innenfor dette 

kan det også være at kommunene ikke er helt enige om alt.» 

 

Vi har fått opplyst at det er utarbeidet et nytt utkast til eierstrategi, selskapsavtale og 

renovasjonsforskrift for Horisont Miljøpark IKS. Utkastet til renovasjonsforskrift er utarbeidet av 

selskapet i dialog med renovasjonsfaglig forum (fagfolk fra kommunene). Utkastene vil etter planen bli 

lagt fram for kommunedirektørene/rådmennene i oktober i år. Sannsynligvis vil det i november bli gått 

en runde i styret for Gjøvikregionen interkommunale politiske råd før politisk behandling i 

eierkommunene.9 

 

Topro AS 

Selskapet eies, foruten de fem kommunene i Gjøvikregionen, av Innlandet fylkeskommune med 17,3 

%, DNB Bank (7,9 %) og Topro AS (6,8 %).  

 

Kommunene i Gjøvik-regionen og Oppland Fylkeskommune inngikk i 2017 en aksjonæravtale for Topro 

AS. Her framgår det aksjonærene er enige om at eierskapet skal bygge på langsiktighet. «Det legges i 

den sammenheng til grunn at selskapet gjennom sine datterselskaper vektlegger opprettholdelse og 

videreutvikling av et slagkraftig kompetansemiljø som et nyttig virkemiddel i et regionalt 

utviklingsperspektiv.  Aksjonærene er opptatt av selskapets lokalisering i Gjøvikregionen, de 

arbeidsplasser og kompetansemiljø selskapet representerer og den funksjon selskapet – og 

datterselskapet Topro Kompetanse AS – har for yrkeskvalifisering i regionen.» Avtalepartene forplikter 

seg til å forbli eiere i minst fem år, avtalen forlenges med tre år om gangen dersom den ikke sies opp 

før seks måneder før utløp av avtaleperioden. 

 

Oppland fylkeskommune har tidligere signalisert at den ikke ønsker å være eier i kommersielle 

industriselskaper. Eierskapet i slike selskaper vil bli vurdert i forbindelse med en gjennomgang av 

eierskapsforvaltningen i Innlandet fylkeskommune10. 

 

Topro AS opprettet i 1.1.2015 to heleide datterselskaper, Topro Industri AS og Topro Kompetanse AS. 

Sistnevnte videreførte den delen av virksomheten som drev med ulike typer yrkesattføring, mens den 

kommersielle delen av virksomheten ble lagt inn i Topro Industri AS. I 2017 ble Topro Elektronikk AS 

fisjonert ut fra Topro Industri AS.  

 

                                                 
9 Opplysningene i dette avsnittet er gitt i e-post 17. september fra rådmann Arne Skogsbakken i Søndre Land kommune. 
10 Jf Eierskapsmelding 2019 fra Oppland fylkeskommune. 
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Topro Industri AS produserer hjelpemidler, i hovedsak ganghjelpemidler. Selskapet var ved oppstart 

heleid av Topro AS. Det har siden oppstarten vært arbeidet for å få inn nye eiere, og selskapet har 

siden 2019 kun private eiere. Ifølge proff.no hadde selskapet i 2019 en omsetning på 202,4 mill kr, og 

et årsresultat på – 11,6 mill kr. Vi får opplyst selskapet per i dag har 108 ansatte i Norge og 25 i Europa 

(datterselskaper i England, Tyskland, Nederland, Sveits og Sverige). 

 

Topro AS selger konserntjenester og leier ut eiendommer til datterselskapene og Topro Industri AS. I 

tillegg utføres konsulenttjenester for det tilknyttede selskapet Mjøsfront AS. Topro eier og drifter 

TOPRO Bondelia Barnehage. Selskapet gjennomfører også arbeidsrettet norskopplæring for NAV. I 

2019 ble aksjepostene i Topro Industri AS og Lean Lab Norge AS solgt med et regnskapsmessig tap på 

5,9 mill.kr.  

 

Konsernet Topro består etter utsalget av Topro Industri AS, foruten morselskapet Topro AS, av de 

heleide datterselskapene Topro Kompetanse AS, Topro Elektronikk AS og Rambekkveien 5 AS. Alle 

selskaper holder til i Rambekkveien på Gjøvik. Topro Kompetanse har, foruten hovedkontoret på 

Gjøvik, også avdelinger på Hov og Dokka. Daglig leder opplyser at selskapet har to ansatte på Hov og 

én på Dokka. 

 

Konsernet omsatte i 2019 for 130 mill kr, og årsresultatet var -1,4 mill kr. Konsernet hadde ved 

utgangen av 2019 103 ansatte. Topro AS, Topro Kompetanse AS og Topro Elektronikk AS hadde 

henholdsvis 34, 30 og 39 ansatte.   

 

Total Innovation AS 

Selskapet presenterer seg slik på hjemmesiden:  

 

«Total Innovation er et innovasjons- og kommersialiseringsselskap med base i Gjøvikregionen, nært 

knyttet til industriklyngen NCE Raufoss og NTNU på Gjøvik. Vi skal være en motor for innovasjon, 

nyskapning og vekst. 

 

Total Innovation sin kjerneaktivitet er å jobbe fokusert og målrettet sammen med prioriterte 

vekstbedrifter med stort potensial. Vårt motto er "å gjøre en forskjell" – vi skal tilføre selskapene 

akkurat den kompetansen og de ressursene de behøver. Dette får vi til ved å være en integrert del av 

den verdensledende industriklyngen NCE Raufoss og arbeide tett sammen med internasjonale miljøer 

og nettverk. 

 

Vårt primære interessefelt er teknologibaserte case med stort internasjonalt vekstpotensial. Vi ser etter 

innovative forretningsideer, skalerbarhet, globale markeder og team med gjennomføringsevne. Økt 

verdiskapning og nye attraktive arbeidsplasser er våre hovedmål, og dette bidrar vi til gjennom å 

arbeide med utvikling av både nystartede og etablerte bedrifter.  

 

Total Innovation er en nettverksbasert aktør og vi bruker det meste av våre ressurser på å gjøre andre 

gode gjennom samarbeid og kobling av kunnskap, kompetanse og andre kritiske ressurser. Vi drifter 

inkubatorer både på Raufoss og Gjøvik der innovative, ambisiøse gründere og start-ups får utvikle seg 

i et kreativt miljø. Selskapene og gründerne får tilført kompetanse, nettverk, ressurser og infrastruktur 

tilpasset den enkeltes behov. 
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Våre viktigste partnere lokalt er industrinettverket TotAl-gruppen, det felles FoU-selskapet SINTEF 

Manufacturing, investeringsselskapet Komm-In og NTNU Gjøvik. Total Innovation har et nært 

samarbeid med industriklyngen NCE Raufoss - det nasjonale ekspertsenteret for vareproduserende 

industri - og investeringsselskapet Komm-In AS.» 

 

Selskapet eies hovedsakelig SIVA - Selskapet for Industrivekst, TotAl-Gruppen, Sintef, Raufoss 

Næringspark, Totens Sparebank, Nammo Raufoss, Vestre Toten kommune og Topro. Alle disse har en 

eierandel på i overkant av 10 %. Omsetningen de siste årene har ligget i området 5-7 mill kr. 

Resultatene har vært beskjedne, men inntil 2019 har selskapet vært drevet med overskudd.  

 

Så vidt vi er kjent med er det ikke laget noen eierstrategi for Total Innovation AS. 

 

 

7 Felles utgangspunkter for eierskapskontroll 
 

Vi skisserer mulige utgangspunkter for eierskapskontroll: Felles eierskapspolitikk, anerkjente 

prinsipper for eierstyring og relevant lovverk11. Fra disse vil det kunne utledes vurderingskriterier, dvs 

standarder som kommunenes eierskapsutøvelse kan vurderes opp mot. 

 

Felles eierskapspolitikk 

Eierskapsmeldingen har satt opp følgende prinsipper under «Dette må eierne passe på»: 

1. Ved etablering av nye selskaper skal selskapsform vurderes grundig.  

2. For å sikre god eierstyring skal kommunen gjennom representantskap og generalforsamling 

avklare strategiske og sentrale spørsmål med selskapets styre.  

3. Kommunen skal vurdere om det er behov for å avklare sentrale målsettinger med alle eller 

deler av de øvrige eiere for å sikre langsiktig forutsigbar drift og utvikling i form av 

eieravtaler/aksjonæravtaler.  

4. I alle selskaper med vesentlig økonomisk eller politisk interesse skal det avholdes eiermøter 

årlig. Eiermøte er selskapets arena for å drøfte felles strategi og utfordringer med eierne. Her 

møtes selskapsstyret/-ledelse og eierne (representantskap/generalforsamling). Det anbefales 

å legge eiermøte i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte. Det skal føres referat 

fra eiermøtene.  

5. Gjennom etablering av aksjonæravtaler/eieravtaler, eiermøter, eierstrategier og på annen 

måte må kommunen sikre størst mulig grad tverrpolitisk forankring av eierskap, 

eierskapsstrategi og eierføringer for selskapenes drift.  Kommunens valgte eller nominerte 

eierrepresentanter skal representere kommunens syn.  

6. Valg til styre skal skje etter en innstilling fra en valgkomité.  

Valgkomiteen må ha et bevisst forhold til habilitetsreglene. Valgkomiteen bør ha skriftlige 

retningslinjer som representantskap/generalforsamling har vedtatt.  

Kommunestyrets medlemmer bør som hovedregel ikke velges til selskapsstyrer i selskaper der 

kommunen er eier/medeier. Eventuelle unntak vurderes med bakgrunn i selskapets nytte også 

                                                 
11 I tillegg kommer eierstrategier i noen av selskapene, som beskrevet foran for Horisont Miljøpark IKS. 
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av politisk kompetanse. Med politisk kompetanse menes kunnskap om de løpende politiske og 

administrative prosessene på det relevante saksfeltet.  

7. De som representerer kommunen i selskapenes representantskap/generalforsamling kan ha 

behov for avklaringer av vesentlige spørsmål. Dette gjøres ved en henvendelse til ordfører som 

drøfter dette med formannskapet og melder tilbake til representanten. Er det ikke tid til å 

konsultere formannskapet gir ordføreren tilbakemeldingen. Rådmannen bistår ordfører og kan 

svare på rent oppklarende spørsmål fra representanten.  

8. Rådmannen sørger for at en person i sin administrasjon har oversikt over selskapene 

kommunen er medeier i og kan gi svar på spørsmål. I selskaper der flere av kommunene i 

regionen er medeiere kan rådmennene fordele et hovedansvar mellom seg.  

9. I starten av hver valgperiode skal kommunen/-e avholde et kurs i styrearbeid for 

styremedlemmer i sine selskaper, og obligatorisk opplæring i eierskapsstyring for sine 

politikere.  

10. Kommunen skal tydelig skille kunde og eierrollen i de selskapene en går inn i. Ryddighet på 

dette er også viktig der selskapet er opprettet kun for å løse kommunens/-enes oppgaver.  

11. Eierne i våre selskaper skal likebehandles i forhold til informasjon og annet.  

12. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets oppgaver og den strategi som ligger 

til grunn for opprettelsen av selskapet.   

13. Ulovlig kryssubsidiering mellom kommunal forvaltningsvirksomhet og økonomisk virksomhet 

skal ikke forekomme så lenge det ikke svares for en markedsmessig kostnad for økonomiske 

fordelen selskapet måtte ha. Konkurranseutsatt økonomisk virksomhet skal i utgangspunktet 

skilles ut som eget selskap.  

14. Selskapets styre skal sammensettes ut fra den kompetanse selskapet trenger for å realisere 

sine mål.  

15. Rådmannen utarbeider en samlet eierskapsmelding en gang pr år med sikte på behandling i 

kommunestyret på høsten.  

 

Anerkjente prinsipper for eierstyring  

Kommunelovens § 23-4 viser til «anerkjente prinsipper for eierstyring», men angir ikke konkret hvilke 

prinsipper det kan være snakk om. I praksis er det snakk om to; KS’ «Anbefalinger om eierstyring, 

selskapsledelse og kontroll» og Norsk anbefaling Eierstyring og selskapsledelse fra Norsk utvalg for 

eierstyring og selskapsledelse (NUES). Disse anbefalingene er like på flere punkter, men de skiller seg 

ved at KS’ anbefaling omfatter kommunalt eide selskaper, mens NUES-anbefalingen er rettet mot 

private, og spesielt børsnoterte selskaper. Av den grunn er det en del anbefalinger i NUES som ikke er 

relevante for kommunale eiere og selskaper.  

 

Anbefalingen fra KS inneholder anbefalinger på 21 ulike områder. Disse går på utøvelsen av eierrollen, 

eierorganer, valg og sammensetning av styre, habilitet, kjønnsbalanse, etc. Generelt er det en del 

overlapp og fellestrekk mellom anbefalingen fra KS og kommunenes felles eierskapspolitikk. Det fører 

for langt å gjøre rede for dette her, men det er relevant å komme tilbake til det i planleggingen av 

eierskapskontroller. 

 

Aktuelt lovverk  

§ 23-4 nevner også at eierskapskontroll skal gjennomføres i samsvar med lover og forskrifter. Det kan 

være snakk om å trekke inn ulikt regelverk, f.eks:  
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 lov om aksjeselskaper (evt. lov om allmennaksjeselskaper) 

 lov om interkommunale selskaper  

 kommuneloven  

 forvaltningsloven  

 offentlighetsloven, arkivloven 

 eventuell særlovgivning  

 

Hvilke lover som kan være aktuelle å trekke inn avhenger blant annet av problemstillingene for den 

aktuelle eierskapskontrollen. 

 
 

8 Forslag til prioritering av kontroller  
 
Vi foreslår å prioritere eierskapskontroller i følgende selskaper (etter prioritet): 

 Horisont Miljøpark IKS 

 Topro AS 

 Total Innovation AS 

 

Vi foreslår vi at eierskapskontrollene rettes mot oppfølgingen av felles eierskapspolitikk og KS’ 

anbefaling for de aktuelle selskapene. For Horisont Miljøpark bør eierskapskontrollen også omfatte 

oppfølging av eierstrategien i selskapet, men eierskapskontrollen bør avventes til revidert eierstrategi, 

selskapsavtale og renovasjonsforskrift er vedtatt, og disse har fått virke en stund. 

 

Gjennomføring av de aktuelle eierskapskontrollene beskrives i en prosjektplan i henhold til bestilling 

fra kontrollutvalget. Hvis ønskelig kan revisjonen utarbeide foreløpige kortversjoner av prosjektplaner 

for aktuelle eierskapskontroller til bruk i kontrollutvalgenes plan for eierskapskontroll.  

 

Hvis kontrollutvalget legger opp til forvaltningsrevisjon i de samme selskapene, så kan denne med 

fordel koordineres med eierskapskontrollen. Forvaltningsrevisjon i selskaper behandles i eget notat. 
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SAK NR. 44/2020 
 

Vestre Toten kommune       
   

 
 
 

 
INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON –
SELSKAPER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 07.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

   
Saksdokumenter:  

1. Notat: Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
– Selskaper (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS) 

 
Vedlegg 1 
 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende selskaper i plan for 
forvaltningsrevisjons 2020-2023 (foreløpig prioritering): 
 

• ………. 
• ………. 
• ……… 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Kontrollutvalgets oppgave er å lage en plan for forvaltningsrevisjon, jf. kommunelovens § 23-3: 
 

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som 
viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal 
baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller 
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fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller 
fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er 
å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
 
Som det går frem av kommunelovens § 23-3, omfatter forvaltningsrevisjon både kommunes 
virksomhet og virksomheten i de kommunalt eide selskapene. Dette gjør at kontrollutvalget må 
tilegne seg kunnskap også om selskapene kommunen er engasjert i. Med selskaper forstås primært 
aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Ett vilkår for å kunne iverksette forvaltningsrevisjon i 
et selskap er at selskapet er 100 % eid av kommuner og/eller fylkeskommuner.  
 
I sak om kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for 2002-2023 besluttet kontrollutvalget i sitt 
møte den 17.06.2020 å engasjere revisjonen slik i den videre oppfølgingen av planarbeidet (sak 
30/2020):  
 

• Innlandet Revisjon IKS bes om å gi innspill til planen på følgende områder: 
- Eierskapskontroll 
- Forvaltningsrevisjon i selskaper 

 
Denne saken er en oppfølging av temaet «forvaltningsrevisjon i selskaper». 
 
Vedlagt følger notat fra Innlandet Revisjon IKS med innspill til planen. 
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1 Om forvaltningsrevisjon i selskaper 
 

Stortinget vedtok ny kommunelov i juni 2018. Storparten av loven trådte i kraft da de nye 

kommunestyrene og fylkestingene ble konstituert høsten 2019. Dette omfatter også bestemmelsene 

om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 

 

Begrepet «selskapskontroll», som omfattet både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskaper, 

ble ikke videreført i ny lov og forskrift. Den såkalte «frivillige» eller «utvidede» eierskapskontroll (i form 

av forvaltningsrevisjon i selskap) blir omtalt i § 23-2, pkt c). Det følger av denne bestemmelsen at 

kontrollutvalget skal påse at «det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i». (vår 

understrekning) 

 

Ifølge §23-3, annet ledd skal kontrollutvalget lage en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner.  «Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 

selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon.» (vår understrekning) 

 

Forvaltningsrevisjon skal utføres «i samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk» (jf § 

24-2. Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) omfatter 

også forvaltningsrevisjon i selskaper. Blant annet som følge av ny kommunelov har RSK 001 nylig blitt 

revidert.  

 

Ny kommunelov viderefører i noe endret form kontrollutvalgenes og revisors innsynsrett i kommunale 

selskaper. I henhold til ny kommunelov § 23-6 kan kontrollutvalget og dets revisor kreve de 

opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll. Retten til innsyn gjelder opplysninger 

fra interkommunale selskaper etter IKS-loven, interkommunale politiske råd, kommunale 

oppgavefellesskap, samt aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med 

andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle 

aksjer. Selskaper som har delvis statlig eierskap, eller der det er private medeiere (f.eks. en bank, et 

idrettslag eller privatpersoner) er ikke omfattet av denne innsynsretten.  

 

Dette notatet gir, utfra en vurdering av risiko og vesentlighet, et innspill til den delen av 

kontrollutvalgets plan som omfatter for forvaltningsrevisjon i selskaper. Selv om eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i selskaper nå er skilt i ulike bestemmelser i kommuneloven, er det viktig å være 

klar over at det reelt sett kan være noe overlapp mellom kontroll av kommunenes eierskapsutøvelse 

og forvaltningsrevisjon i selskaper der kommunene er eiere. Det kan f.eks dreie seg om 

valg/sammensetning av styre, gjennomføring av generalforsamlinger/representantskap og 

selskapenes utbyttepolitikk.    
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2 Kommunenes eierskap i selskaper 
 
De fem kommunenes eierskap i selskaper er omtalt i notatet «Innspill til plan for eierskapskontroll». 

Vi vil i likhet med notatet om eierskapskontroll både ta utgangspunkt i selskaper der alle kommunene 

er eiere, og selskaper der ikke de andre kommunene i regionen er eiere.  

 

Selskaper som etter revisjonens oppfatning er aktuelle for eierskapskontroll er omtalt i ovennevnte 

notat. Vi vil konsentrere oss om de samme selskapene i dette notatet. 

 
 

3 Temaer i forvaltningsrevisjoner i selskaper 
 
Vi har gjennomgått tidligere forvaltningsrevisjoner i selskaper, både de som er blitt gjennomført av 

Innlandet Revisjon og andre revisjonsselskaper (ved bruk av NKRFs forvaltningsrevisjonsregister). Det 

kan være relevant å gi en oversikt over temaer/problemstillinger som er behandlet i slike revisjoner, vi 

nevner1:  

 Blir offentlighetsloven etterlevd? 

 Etterleves av regelverket for offentlige anskaffelser2? 

 Blir det utarbeidet konkurransegrunnlag? 

 Hvordan velges leverandører, og hvordan blir de fulgt opp? 

 Er oppfølgingen av kontrakter med kunder tilfredsstillende? 

 Er økonomistyringen tilfredsstillende? 

 Drives selskapet effektivt? 

 Hvordan sikres kvaliteten og beredskapen for tjenestene? 

 Oppnås sentrale mål for virksomheten? 

 Hvordan velges styret i selskapet – sammensetning, kompetanse, evaluering?  

 Er det sikkerhet for at offentlige tilskudd ikke subsidierer den konkurranseutsatte delen av 

virksomheten? 

 Er det tilfredsstillende skille mellom den delen av virksomheten som har monopol og den delen 

som er utsatt for konkurranse? 

 Hvordan rapporteres det fra virksomheten til styre og eiere? 

 Hvordan håndteres varsler om kritikkverdige forhold? 

 Utarbeides selvkostregnskapet slik at gebyrene blir riktige? (gjelder renovasjonsselskaper) 

 Ivaretas kostnadsfordelingen mellom kommunene slik at regelverket på området oppfylles? 

(gjelder renovasjonsselskaper) 

 Oppnås tilfredsstillende resultater innen arbeidstrening, rehabilitering og overgang til 

ordinært arbeid? (gjelder arbeidsinkluderingsbedrifter). 

 

For enkelte av temaene ovenfor er det gjennomført forvaltningsrevisjoner i flere selskaper. 

Forvaltningsrevisjoner som har tatt for seg temaene ovenfor er gjennomført før endringene i 

                                                 
1 Vi gjengir ikke navn på selskaper eller når forvaltningsrevisjonen er gjennomført. Hvis kontrollutvalget er interessert, så 
kan vi komme tilbake til det. 
2 Offentlighetsloven og regelverket for offentlige anskaffelser omfatter ikke alle typer kommunalt eide selskaper. Kriteriene 
for hvilke selskaper regelverket er ganske sammensatt, men som hovedregel gjelder regelverket ikke for selskaper som 
opererer på forretningsmessige vilkår i konkurransemarkeder. 
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kommuneloven. Endringene i loven har imidlertid isolert sett ikke betydning for hvilke 

problemstillinger som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon i selskaper.  

 

4 Risikovurderinger 
 
Vi omtaler Horisont Miljøpark IKS og Topro AS. Total Innovation AS er et mindre selskap, som har 

mindre betydning for lokal tjenesteyting, og der kommunen har en ganske beskjeden eierandel.  

 

Horisont Miljøpark IKS  

Etter vår oppfatning er det naturlig å ta utgangspunkt i selskapet som leverandør av 

renovasjonstjenester til husholdninger og næringsliv i Gjøvikregionen. Som det framgår av notatet om 

eierskapskontroll var dette selskapet gjenstand for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 2019.  

 

Når det likevel etter vår oppfatning kan være relevant å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapet, 

så har dette særlig sammenheng med at det har vært betydelig oppmerksomhet knyttet til kvaliteten 

på tjenestene fra selskapet. Dette temaet ble i ganske beskjeden grad berørt i den nevnte 

forvaltningsrevisjonen3.  

 

Som nevnt i notatet om eierskapskontroll så arbeides det med eierstrategi, selskapsavtale og 

renovasjonsforskrift for Horisont Miljøpark IKS. Spesielt renovasjonsforskriften er viktig da den blant 

annet fastsetter hvilke tjenester selskapet skal yte overfor sine abonnenter/kunder og hvilke 

forpliktelser kundene har. Forvaltningsrevisjon med utgangspunkt selskapets tjenester og service 

overfor abonnenter/kunder bør derfor avventes til ny renovasjonsforskrift er innført, og den har fått 

tid til å fungere en stund.   

 

Topro 

I dette selskapet kan det være naturlig å ta utgangspunkt i omorganisering av Topro-konsernet i 2017. 

Det kan være risiko knyttet til hvordan virksomheten i de to operative selskapene Topro Electronics AS 

og Topro Kompetanse AS er adskilt, samt arbeidsdelingen mellom disse og morselskapet Topro AS.4   

 

Som omtalt i notatet om eierskapskontroller har det vært omstillinger i konsernet. Dette kunne være 

et interessant tema, men er kanskje mindre egnet for en forvaltningsrevisjon ettersom det skyldes 

ønske om å skille ut den konkurranseutsatte delen i Topro Industri AS, samt endringer i 

markedsmessige forhold. Vi minner også om at kontrollutvalg/revisjon ikke har innsynsrett i Topro-

konsernet ettersom Topro AS har private aksjonærer. 

                                                 
3 Forvaltningsrevisjonstemaer i denne revisjonen var: 

 Hvor effektivt drives selskapet, bl.a sett i forhold til lignende selskaper? 

 Hvordan sikrer selskapet kvaliteten og beredskapen for tjenestene? 

 Etterleves arbeidsmiljølov i datterselskapet Horisont Renovasjon AS mht arbeidsavtaler og lønnsforhold? 

 Er selskapets innføring av avgift på levering av trevirke fra private i tråd med selvkostprinsippet, og i henhold til 
reglene for gebyrfastsetting? 

 Er selskapets avtale om salg av trevirke til Eidsiva Bioenergi AS inngått på markedsmessige vilkår? 
4 Topro Industri er 100% privateid, og verken aktuelt for eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon. 
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5 Forslag til prioritering  
 

Vi foreslår vi å prioritere forvaltningsrevisjon i følgende selskaper (etter prioritet): 

 Horisont Miljøpark IKS 

 Topro AS 

 Total Innovation AS 

 

Vi foreslår at forvaltningsrevisjoner rettes mot forholdene påpekt i kapittel 4. Kontrollutvalgene kan 

også trekke inn perspektiver som er listet opp i kapittel 3 

 

Gjennomføring av aktuelle forvaltningsrevisjoner beskrives i en prosjektplan i henhold til bestilling fra 

kontrollutvalget. Hvis ønskelig kan revisjonen utarbeide foreløpige kortversjoner av prosjektplaner til 

bruk i kontrollutvalgenes plan for forvaltningsrevisjon. 

 

Dersom kontrollutvalget, eller kontrollutvalgene i fellesskap, skulle ønske å gjennomføre 

eierskapskontroll i samme selskap som det gjøres forvaltningsrevisjon, så kan disse kontrollene med 

fordel samordnes. Vi forutsetter at kontrollutvalget kommer tilbake til dette for det enkelte selskap 

der dette kan være aktuelt.  
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SAK NR. 45/2020 
 

Vestre Toten kommune       
   

 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 
2020-2023 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 07.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  

1. Utkast til plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 2020-2023 

 

Vedlagt 
Ja 
 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 
202020-2023 godkjennes. 

 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer, og å 

igangsette undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for 
kontroll på andre områder enn det som går frem av planen. Kontrollutvalgets arbeid 
med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll rapporteres til kommunestyret. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I henhold til kommunelovens skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll. Planen skal oversendes kommunestyret til sluttbehandling. Oppgavene er 
formulert slik i kommunelovens § 23-3 og § 23-4: 
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§ 23-3.Forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke 
områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten 
i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
 

§ 23-4 Eierskapskontroll 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- 
og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
Kontrollutvalget har gjennom året foretatt en overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens virksomhet og virksomheten i selskaper som kommunen eier.  
 
Vedlagt saken følger utkast til plandokument. Plandokumentet er ikke sluttført.  
 
Forslag til vedtak er utformet under forutsetning av at plandokumentet sluttføres i møtet. 
Alternativt foreslås å utsette saken til neste møte.  
 
I tillegg til å godkjenne planen fremgår det av pkt. 2 i forslag til vedtak at kommunestyret delegerer 
til kontrollutvalget å foreta eventuelle omprioriteringer uten å måtte gå til kommunestyret for ny 
godkjenning av planen. Dette ivaretar fleksibilitet og gir kontrollutvalget handlingsrom dersom det 
oppstår behov for å iverksette kontroll på andre områder enn det planen omtaler. Dette er i tråd med 
anbefalt praksis.  
 
 
STIKKORD OG TEMA FRA DISKUSJONER OG «BRAINSTORMING» I 
KONTROLLUTVALGET VEDR. FORVALTNINGSREVISJON 
 
Fra møte 21/2-20 

• Oppfølging av politiske vedtak  
• Korrupsjonsrisiko og forebygging 
• Innkjøp – lojalitet til rammeavtaler 
• Pleie og omsorg: Følge opp rapport/utredning om organisering (jf. k.sak 04/20) 
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• Vann (rent vann – inspirert av KU-konferansen) 
• Informasjonssikkerhet/personopplysninger  

 
Fra møte 16/6-20: 
Vedtak: 
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) 

 
Stikkord fra møte 2/9-20: 

- Internkontroll (hvordan sikrer kommunen en risikobasert internkontroll i Vestre Toten 
kommune) 

- Barnevernet  
- Fastlegetjenesten 
- Plan og byggesak (stor politisk interesse, gjøre en gjennomgang sammen med Eirik – 

forundersøkelse oppfordres av Bjørn F. – henviser til sak i Østre Toten – 
omdømmeproblem – gretne gubber i avisa) 

- Hjemmetjenesten 
- Beredskap  
- Omsorg (+hjemmetjenesten) (NB! Kommune har en totalgjennomgang av Helse og 

omsorg – rapport kommer høsten 2020) 
- Tilrettelagte tjenester (se ekstern rapport for 1,5 år siden) 
- Sykefraværsoppfølging  
- Lean (gevinstrealisering – kan ikke løsrive lean fra digitaliseringsarbeidet blir feil) 
- Informasjonssikkerhet og personvern 
- Funksjonshemmede  
- Psykisk helse (unormalt lavt antall psykiatriske sykepleiere – se kommunebarometerert 

0,52 mot snittet på 24,37) 
- Barnevern (reform med virkning fra 2022, dommer i Strasborg) 
- Internkontroll – risikovurderinger og avviksregistrering (jf. sak 37 og 38 i møte den 

2/9-20) 
 
Fra sak om Kommunebarometeret 2020: 
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.  

 
Innspill/tema til forvaltningsrevisjon – saker/vedtak fra forrige valgperiode 2015-2019: 

• 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) 
• LEAN (KU-sak 38/18 
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Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Kontrollutvalget Side 3  

1. INNLEDNING
Kontrollutvalget utfører på vegne av kommunestyret løpende kontroll med den

kommunale forvaltningen, herunder påser at kommunen har en forsvarlig

revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt

av kommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalgets oppgaver kan i hovedsak deles i tre områder:

➢ Regnskapsrevisjon

➢ Forvaltningsrevisjon

➢ Eierskapskontroll

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon går det frem at kontrollutvalget skal lage en 

plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Planene skal 

vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. Kontrollutvalget har valgt å samle de to planene i ett dokument.  

2. PLANPROSESSEN  
I kommuneloven går det frem at plan for forvaltningsrevisjon (§ 23-3) og plan for

eierskapskontroll (§ 23-4) skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Hensikten er å finne ut hvor det er størst behov for å iverksette kontroller.

Kontrollutvalget har i sitt arbeid med planen lagt vekt på å få et oversiktsbilde av

hele kommunens virksomhet (kommunen som rettssubjekt) i tillegg til virksomheten

i selskaper som kommunen eier (interkommunale selskaper og aksjeselskaper). Ved

gjennomgang av kommunens virksomhet ble interkommunale samarbeid

(«vertskommunesamarbeid») gjennomgått særskilt.

Planprosessen er forankret i kontrollutvalget gjennom dialog i møter med sentrale

aktører (revisor, kommunedirektør og evt. andre) og innhenting av informasjon fra

ulike kilder (kommunale planer og rapporter, tilgjengelig statistikk/Kostra-tall,

rapporter fra revisjoner i andre kommuner, medieomtale mv.).

Kontrollutvalget har i sine risikovurderinger primært lagt til grunn iboende

risikoforhold, dvs. risikoforhold som foreligger uavhengig av om kommunens

systemer og rutiner fungerer eller ikke. En grundigere risikovurdering vil bli

gjennomført forut for igangsetting/bestilling av en forvaltningsrevisjoner som

grunnlag for kontrollutvalgets endelige beslutning for å bestille/gjennomføre en

forvaltningsrevisjon.

I tillegg til å legge vekt på risiko- og vesentlighet har kontrollutvalget også lagt vekt

på:

➢ Prosjektets potensielle bidrag til å skape forbedringer i forvaltningen

➢ Politisk aktualitet og interesse

➢ Gjennomførbarhet (praktisk og økonomisk)

Utka
st



Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  

 

Kontrollutvalget  Side 4 

 

 

 

 
3.  FORVALTNINGSREVISJON  
 

3.1 HVA ER FORVALTNINGSREVISJON?  
 

Kommuneloven § 23-3 beskriver forvaltningsrevisjon slik: 

 

”Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak.”  

 

I en forvaltningsrevisjon kan man ha flere forskjellige perspektiver. Hvilket 

perspektiv man legger hovedvekten på avhenger av intensjon med undersøkelsen.  

Mulige perspektiver

Forvaltnings-
revisjon

Resultatperspektiv

Produktivitets- og 
effektivitetsperspektiv

Ledelsesperspektiv

Styringsperspektiv

Regeletterlevelse

Systemperspektiv

Organisasjons-
perspektiv

Økonomisk perspektiv

Vedtaksperspektiv

Brukerperspektiv

 
 

På grunn av at tema og vurderingstype kan spenne vidt, stilles det derfor store krav til 

både metode- og fagkunnskap hos den som skal gjennomføre revisjonen.  

 

 

3.2  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNEN  
 

Overordnede prinsipper og mål:  

 

• Kontrollutvalget har som mål å øke sitt fokus på effektivitet/produktivitet 

og kvalitet i sine undersøkelser av kommunens forvalting.  

 

• Ved kontroll av formelle forhold (etterlevelse av lover/regler/rutiner) har 

kontrollutvalget som mål å etterprøve at praktiseringen av rutinene er i tråd 

med etablerte rutiner og prosedyrer.  

 

• Kontrollutvalget ønsker å prioritere kontroll av tjenester til svake/utsatte 

brukergrupper. I tillegg til et systemperspektiv har kontrollutvalget som 
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målsetting også å gjennomføre stikkprøver på individnivå for å teste at 

rutinene fungerer i praksis. 

 

• Kontrollutvalget har som mål å ha god kunnskap om kommunens 

organisasjon og tjenesteyting. Som ledd i dette arbeidet vil det løpende bli 

bedt om orienteringer fra administrasjonen, herunder etterspørre 

gjennomførte risikovurderinger.  

 

• Igangsetting av undersøkelse (forvaltningsrevisjon) gjøres normalt etter en 

forutgående forundersøkelse. Formålet med en forundersøkelse er å avklare 

nytteverdien av en eventuell grundigere undersøkelse. 

Forundersøkelser/kartlegginger kan gjøres av kontrollutvalget selv, utvalgets 

sekretariat eller kommunens revisor.  

 

• Kontrollutvalget vil igangsette nødvendige undersøkelser på eget initiativ 

dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn de som er 

nevnt i planen. Kommunestyret vil bli orientert om kontrollutvalgets 

prioriteringer gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, og/eller gjennom 

kontrollutvalgets årsrapport.  

 

• Ved kontroll av selskaper som kommunen eier sammen med andre kommuner 

vil kontrollutvalget søke å koordinere/samordne sine kontroller med 

kontrollutvalgene i de øvrige eier-/deltakerkommunene.  

 

Administrativ organisering:  

 

For å sikre en helhetlig tilnærming har kontrollutvalget tatt utgangspunkt i 

kommunens administrative organisering i sin vurdering av risiko- og vesentlighet. 

Vestre Toten kommune er organisert i 10 tjenesteområder direkte underlagt 

kommunedirektøren. I tillegg kommer Fellestjenester (stab/støttefunksjoner).  
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PRIORITERINGER: 

 

Nedenfor er prioriterte områder/tema (ikke prioritert rekkefølge) med utgangspunkt i 

kommunens administrative organisering:  

 

Fellestjenester  
(og sektorovergripende tema) 

 
Består av: Sentrale stab- og støttefunksjoner  

(HR, IKT, Økonomi/regnskap/lønn, post/arkiv, politisk sekretariat, 

Utviklingsenhet/rådgivere, Eiendomsavdelingen, Skatt og innfordring)  

 
  

 

Informasjons-

sikkerhet 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Vesentlig område for kommunen, da bruk av IKT 

benyttes i større eller mindre grad innenfor alle 

tjenesteområder.  

• Svikt kan få store konsekvenser, både personlig 

for den som rammes (svikt i håndtering av 

personopplysninger) og for kommunens 

omdømme 

 

Aktuelle tema:  

• Etterlevelse av personopplysningsloven. 

 

 

Oppfølging av 

politiske vedtak 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 

Aktuelle tema:  

 
  
 

Anskaffelser 
 

 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Kommunen er en stor innkjøper av varer og 

tjenester. 

• Større anskaffelser (over terskelverdier) 

tilrettelegges i felles innkjøpsenhet for 

Gjøvikregionen (interkommunalt samarbeid 

mellom fem kommuner der Gjøvik er 

vertskommune). 

• Mindre anskaffelser (under terskelverdier) 

gjennomføres av den enkelte enhet.  

• Politisk interesse.  

 

Aktuelle områder/tema:  

• Felles innkjøpsenhet (over terskelverdier): 

Utka
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- Etterlevelse av lov om offentlige 

anskaffelser. 

- Arbeidslivskriminalitet: Hvordan sikrer man 

at kommunen ikke blir utsatt for «sosial 

dumping» mv.  

- Hvordan jobbes det med forankring av gode 

etiske holdninger hos ansatte i enheten? 

• Innkjøp utført i «linja», dvs. 

kommuneorganisasjonen (under terskelverdier) 

- Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser 

- fokus på dokumentasjon, etterlevelse av 

konkurranseprinsippet, fastsetting av kriterier 

og metode for valg av leverandør. 

• Rammeavtaler: Fokus på avtalelojalitet. 

• Kontraktsoppfølging: 

- Hvordan sikrer man at man får de 

varene/tjenestene man har bestilt til riktig 

pris? Hvordan følges evt. andre avtalevilkår 

opp overfor leverandør? 

 

 

Sykefravær og 

sykefraværs-

oppfølging 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Høyt fravær har store økonomiske konsekvenser 

og kan få konsekvenser for kvaliteten på 

tjenestene. 

• Kommunen har hatt utfordringer med høyt 

fravær innenfor flere områder i perioder. 

• Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema:  

• Gjennomgang av detaljert sykefraværsstatistikk i 

kommunen. 

• Kommunens arbeid med langtidsfravær og 

oppfølging av sykmeldte. 

• Oppfølging av IA-avtalen 

• Evaluering av tiltak.  

• Oppfølging av enheter med vedvarende høyt 

fravær. 

 

 

Etikk og 

korrupsjons-

forebyggende arbeid 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Inntatt i formålsparagrafen i kommuneloven. 

• Stort fokus på temaet sentralt (for eksempel 

nedsatt eget etikkutvalg i Kommunenes 

Sentralforbund). 

• Politisk interesse.  

 

Aktuelle tema:  

• Hvordan jobber kommunen med forankring av 

gode etiske holdninger hos ansatte og politikere? 

Fokus både på overordnet nivå 
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(ordfører/rådmann) og på mellomledernivå i 

organisasjonen. 

 

Tjenesteområdene 
 

10 tjenesteområder: Barnehage, Brann og redning/feiervesen, Grunnskole, 

Helse, Kultur, NAV, Omsorg, Plan, Teknisk drift, Voksenopplæring 

 
 

Barnevernet 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Svikt kan få alvorlige konsekvenser for 

barn/unge. 

• Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema: 

• Kvalitet på tjenestene 

• Produktivitet/effektivitet i saksbehandlingen. 

• Kommunikasjon og omdømme. 

 

 

Fastlegetjenesten 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Tjeneste med stor betydning for mange 

innbyggere 

• Utfordringer mht. nyrekruttering 

• Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema: 

• … 

• … 

• …. 

 

 

Skole 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema: 

• Mobbing (etterlevelse av opplæringslovens § 9A 

om retten til et godt psykososialt miljø – fokus 

på praktiseringen ute i skolene) 

• Sykefravær og fraværshåndtering. 

• Bruk av ufaglærte. 

• Måling av kvalitet. 

• SFO-ordningen (innhold og kvalitet) 

 

  

 

Samarbeid på tvers 

mellom 

velferdstjenestene 

med vekt på 

tjenester til barn og 

Hovedbegrunnelse for valg av temaet: 

• Samordning og koordinering av tjenester på tvers 

av enheter er kjente utfordringer for kommuner.  

• Regjeringen vil at blant andre barnevernet, 

skolehelsetjenesten, NAV, sosialtjenesten og 

skolene skal samarbeide tettere og hjelpe 

Utka
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unge 
 

 

hverandre til å gi et godt tilbud til barn og unge.  

• Politisk interesse: 

 

Aktuelle tema: 

• Kartlegging av kommunes målsettinger og arbeid 

å området. 

• En evt. evaluering bør avgrenses ved f.eks. se 

hvordan tjenester til et utvalg personer 

koordineres i praksis.   

 

 

Tjenester til 

funksjonshemmede 
 

 

 

Psykisk helse 
 

 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Økende utfordringer i samfunnet. 

• Sårbare brukergrupper. 

• Statlig reform fra 01.10.2017. 

• Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema: 

• Oppfølging av vedtatte planer og politiske 

vedtak. 

• Måloppnåelse og rapportering. 

• Kvalitet på tjenestene. 

• Fokus på tilbudet til barn og unge. 

 

 

Sosialtjenesten/ 

NAV 

 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Sårbare brukergrupper. 

• Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema:  

• Hvordan fungerer mål- og resultatstyring på den 

kommunale delen av NAV/sosialhjelp? 

• Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler. 

 

 

 

3.3  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I SELSKAPER  
 

Generelt: 

Kontrollutvalget har som oppgave å utføre forvaltningsrevisjon av selskaper som 

kommunen har eierinteresser i. Med selskaper forstås primært aksjeselskaper og 

interkommunale selskaper. Ett vilkår for å kunne iverksette forvaltningsrevisjon i et 

selskap er at selskapet er 100 % eid av kommuner og/eller fylkeskommuner.  

 

Oversikt over kommunens eierskap i selskaper: 

(registrert pr. 01.10.2020) 

Utka
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Heleide aksjeselskaper: 

Vestre Toten Rådhus AS, 100.00% 

Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS, 100.00% 

 

Deleide aksjeselskaper: 

Topro AS, 10.39% 

Kompetanse-, Universitets- og Forskningsfondet i Oppland AS, 3.15% 

Arbeids- og Treningssenteret for Gjøvik/toten AS, 25.00% 

Total Innovation AS, 11.01% 

Mjøsmuseet AS, 12.00% 

Komm-in AS, 4.65% 

Raufoss Industripark Holding AS, 1.50% 

 

Interkommunale selskaper: 

Horisont Miljøpark IKS, 18.71% 

Miljørettet Helsevern IKS, 14.20% 

Mjøslab IKS, 25.00% 

Innlandet Revisjon IKS, 6.59% 

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep IKS, 6.66% 

Gjøvik Krisesenter IKS, 20.00% 

 

Andre: 

Totenbadet Vestre Toten KF, 100.00% 

 

 

PRIORITERINGER: 

 

 

Kommunalt eide selskaper 
(aksjeselskaper og interkommunale selskaper) 

 
 

Horisont Miljøpark 

IKS 

 

Hovedbegrunnelse for valg av selskapet/temaet: 

• Viktig kommunalt selskap (driver lovpålagte 

oppgaver på vegne av kommunen) 

• Store endringer i rammevilkårene for selskapet de 

senere årene. 

• Kommunene har ubegrenset økonomisk ansvar. 

• Politisk interesse 

 

Aktuelle fokusområder:  

• Selskapets håndtering av økonomisk risiko. 

• Eierstyring. 

• Etterlevelse av selvkostbestemmelsene. 

 

  

  

 

Krisesenteret i 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
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https://www.purehelp.no/m/company/view/totenbadetvestretotenkf/997756665
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Gjøvik IKS • Betjener sårbare brukergrupper.  

Aktuelle fokusområder:  

• Organisering og ledelse. 

• Kvalitet på tilbudet. 

• Styring og rapportering. 

Kommentar: 

• Krisesenteret i Gjøvik eies/drives av de fem 

kommunene i Gjøvikregionen i felleskap. Før 

igangsetting av eventuell kontroll med selskapet vil 

det bli søkt samarbeid med kontrollutvalgene i de 

øvrige deltakerkommunene. 

 

 

 

 

4.  EIERSKAPSKONTROLL  
 
4.1  HVA ER EIERSKAPSKONTROLL?  

 

Kommuneloven § 23-4 beskriver forvaltningsrevisjon slik: 

 

”Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyres 

vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring».  

 

 
4.2 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL - PRIORITERINGER   

 

Område/selskap  
 

Oppfølging av 

kommunens 

prinsipper for 

eierstyring / 

eierskapspolitikk 
 

 

 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Generelle utfordringer/risiko knyttet til 

styring av fristilte selskaper 

• Politisk interesse 

 

Aktuelle tema/problemstillinger: 

• Evaluering av etterlevelse av kommunens 

vedtatte eierskapspolitikk 

 

Kommentar: 

• Kommunene i Gjøvikregionen har satt i gang 

en prosess med revidering av felles prinsipper 

for eierstyring høsten 2020. En evaluering i 

regi av kontrollutvalgene i regionene antas å 

ha mest nytteverdi i slutten av valgperioden. 

 

 

Kontroll med 

eieroppfølgingen i 

utvalgte selskaper 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Generelle utfordringer/risiko knyttet til 

styring av fristilte selskaper 
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 • Politisk interesse 

 

Aktuelle tema/problemstillinger: 

• Evaluering av eieroppfølging i følgende 

aktuelle/utvalgte selskaper:  

- Horisont Miljøpark IKS 

- Topro AS  

- Total Innovation AS  

 

 

 

 

Raufoss, 7. oktober 2020. 

 

 

 

_________________________________ 

Asgeir Sveen 

leder av kontrollutvalget      
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SAK NR. 46/2020 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV 
KOMMUNENS REGNSKAPER FOR 2020  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 07.10.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for 2020 
2. Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet (brev fra 

Innlandet Revisjon IKS, 12.08.2020) 
 

Ikke vedlagt 
Vedlegg 1 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av 
regnskapene for Vestre Toten kommune og Totenbadet Vestre Toten KF for 2020 tas til 
orientering.  
 

2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
I tråd med etablert praksis presenterer Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor 
hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for inneværende år.  
Hensikten er å holde kontrollutvalget løpende orientert om regnskapsrevisjonens arbeid, jf. kravene i 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§ 3).  
 
I tillegg til beskrivelse av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi, presenteres også revisors 
egenvurdering av sin uavhengighet til kommunen /oppdraget (se vedlegg).  Det siste følger av krav i 
lovverket om årlig å avgi en slik erklæring.  
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Saken er en orienteringssak for kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets rolle/ansvar: 
 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, jf. § 3 i 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Dette er knyttet til flere forhold: 

 at revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal revisjonsskikk 
 at revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner 
 at revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget 
 
Kontrollutvalgets oppgave omfatter ikke en faglig vurdering av revisjonens utførelse, fordi det er 
revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen. 

I tillegg forventes det at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom 
regnskapsåret. Det er anbefalt at kontrollutvalget orienteres tre ganger i løpet av revisjonsåret; 
 

1) Etter gjennomført planlegging (presentasjon av revisjonsstrategien) 
2) Gjennom året (tilbakemelding om revisjonsarbeidet følger oppsatt plan, eller om det er 

grunnlag for å endre revisjonsstrategien på noen områder) 
3) Etter avsluttet revisjon (oppsummering av årets revisjon med funn og vurderinger i 

forbindelse med avleggelse av revisjonsberetningen og forut for kontrollutvalgets uttalelse 
til regnskapene) 

 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har i sin veileder for kontrollutvalgets «påse-ansvar» overfor 
regnskapsrevisor laget anbefalinger til hva kontrollutvalgene kan stille spørsmål om, undersøke eller 
avtale med revisor for å forsikre seg om at regnskapene blir revidert på en betryggende måte. Nedenfor 
er tatt inn anbefalinger som har relevans i f.m. orientering om planleggingen av revisjonsarbeidet:  
 

• Dokumentasjon av revisors uavhengighet  
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. 
Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. Det skal avgis uavhengighetserklæringer for hver 
kommune. 

• Kunnskap om revisjonens innhold 
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir revidert på 
en betryggende måte, bør kontrollutvalgene ha kunnskap om hva revisjonsarbeidet 
omfatter. 

• Revisjonsstrategi 
Revisor er underlagt flere faglige standarder for hvordan et revisjonsoppdrag skal 
planlegges, gjennomføres og rapporteres. Det skal blant annet utarbeides en overordnet 
revisjonsstrategi for hvert revisjonsoppdrag. Det er naturlig at kontrollutvalgene blir 
orientert om revisjonsstrategien så tidlig som mulig i revisjonsåret. Revisor kan 
presentere de overordnede vurderingene som er gjort i forhold til risikobildet for 
revisjonsoppdraget, hvordan revisjonen er planlagt gjennomført og eventuelle risiko- og 
fokusområder for revisjonsoppdraget.  
 
 
. 
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SAK NR. 47/2020 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
REGNSKAPSREVISJON: ATTESTASJON FRA 
GJENNOMFØRT ETTERLEVELSESKONTROLL 2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 07.10.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen (brev av 
11.09.2020 til kontrollutvalget) 
 

Vedlegg 1 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

1. Revisjonens attestasjon fra forenklet etterlevelseskontroll for 2019 tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at kontrollen for 2019, rettet mot etterlevelse av lov om 
offentlige anskaffelser, indikerer svikt i kommunen rutiner når det gjelder oppfyllelse av 
dokumentasjonskravene for anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 1 300 000.  

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn for saken er kommunelovens § 24-9:   
 

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen 
 
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
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foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
 

 
 
På grunn av koronautbruddet er det i år gitt utvidet frist til 15.09.2020. 
 
For 2019 valgte regnskapsrevisor å kontrollere økonomiforvaltningen gjennom en stikkprøvekontroll 
av kommunens etterlevelse dokumentasjonsplikten i lov om offentlige anskaffelser, avgrenset til 
anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 1 300 000. Som det går frem av vedlagte rapport ble det 
kontrollert sju innkjøp i 2019. For tre av de sju anskaffelsene mener revisjonen at 
dokumentasjonskravene i lovverket ikke var oppfylt.  
 
Med bakgrunn i funnene anbefales at kontrollutvalget drøfter behovet for å gjøre grundigere 
undersøkelser på området.  
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SAK NR. 48/2020 
 

Vestre Toten kommune  
 
 
 
 
 

TERTIALRAPPORT 2/2020 FRA INNLANDET REVISJON 
IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 07.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Tertialrapport 2/2020 fra Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Ja 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Tertialrapport 2/2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS der det er avtalt 
tertialvis rapportering til kontrollutvalget m.h.t. økonomi:  
 

  4.5 Økonomirapportering 
 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i tillegg til en 
årsrapport (31/12).  
 
Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget senest 
en måned etter utløp av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal begrunne eventuelle 
vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.   
 
Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere kontrollutvalget 
om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.  
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Hensikten med rapporteringen er bl.a. å lette kontrollutvalgets arbeid med oppfølging av den 
vesentligste posten i kontrollutvalgets budsjett og bevisstgjøre kontrollutvalget på evt. ledige midler til 
gjennomføring/bestilling av forvaltningsrevisjon.  
 
Vedlagt følger rapportering fra Innlandet Revisjon IKS for siste tertial til orientering.  
 
Rapporten kan oppsummeres slik: 
 

• Regnskapsrevisjon: Prognose 31/12 = budsjett (770 timer). 
 

• Forvaltningsrevisjon: Prognose pr. 31/12 viser at det ligger an til forbruk på totalt 25 timer 
mot budsjettert 260 timer.  
 

• Møter: Prognose 31/12 = budsjett (20 timer). 
 
• Samlet ligger det an til et mindreforbruk/besparelse på 235 timer, dvs. omkring 250 000 

kroner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Innlandet Revisjon IKS                                             
 

 
Hovedkontor: 
Kirkegata 76 
2609 Lillehammer 
Tlf. 61 28 90 80             
 

Kontor Gjøvik: 
Studievegen 7 
2815 Gjøvik 
Tlf. 61 28 90 80             
  

Kontor Otta: 
Ola Dahlsgate 3 A 
2670 Otta   
Tlf. 61 28 90 80             
 

Firma: 
E-post: postmottak@irev.no 
www.irev.no 
Postboks 153 
2626 Lillehammer 
Reg. nr. 987 769 386 MVA  
Bank kto.      1604 11 46927 

Kirkegata 76 
2609 Lillehammer 
Tlf. 61289080             
E-post: postmottak@irev.no 
 

Studievegen 7 
2815 Gjøvik 
   

Ola Dalgsgate 3 
2670 Otta   

www.irev.no 
Postboks 988 
2626 Lillehammer 
Reg. nr.   987769386MVA  
Bank kto.      16041146927 

 
 

 

Lillehammer, 23.09.2020 

J.nr./Referanse: 2020-975 BH 

 

Til Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 

v/sekretariatet 

 

 

Tertialrapport 2/2020 
 

Det vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på 

samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08. og 31.12. Rapporten skal begrunne eventuelle 

vesentlige avvik mellom budsjett og prognose. 

  

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 31.08.2020. 

 

 OPPDRAGS   FORBRUK     Prognose    

  AVTALE           

       

Totenbadet KF 60   54 995 60 995 

       

REGNSKAPSREVISJON       

Revisjon av årsregnskapet 590 995 355 995   

Attestasjoner og revisjonsuttalelser 160 995 139 995   

Veiledning og bistand 20 995 0 995   

SUM REGNSKAPSREVISJON 770 995 494 995 770 995 

       

BESTILTE TJENESTER       

Bestilte mindre undersøkelser 20 1088 0    

Forvaltningsrevisjon  240 1088 4 1180 25 1180 

Selskapskontroll 0 1088 0    

SUM BESTILTE TJENESTER 260 1088 4 1180 25 1180 

       

Møter i KU og KST 20 1088 18 1088 20 1088 

       

SUM TIMER 1050   516   815   

 

 

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon 

Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose ifølge oppdragsavtalen og 

medgåtte ressurser per 2. tertial 2020. Vi antar at tidsbruken samlet for året vil holde seg innenfor 

rammene i oppdragsavtalen.  

 

mailto:postmottak@irev.no
mailto:postmottak@irev.no


Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 

 Forbruk hittil i år Prognose 2020  

Prosjekt Timer Kroner Pris Timer  Kroner Pris Kommentarer 

10446  
Innspill plan eierskapskontroll 

2 2124 1180 10 11800 1180 Notat legges fram for 
kontrollutvalget i oktober 

10447  
Innspill plan FR i selskaper 

2 2124 1180 15 17700 1180 Notat legges fram for 
kontrollutvalget i oktober 

3443  
Vestre Toten kommune totalt 

4 4248 1180 25 29500 1180  

Oppdragsavtale bestilte tjenester 
260 282880 1088  

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Bjørg Hagen 

Daglig leder 

irbjha
Signatur
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SAK NR. 49/2020 
 

Vestre Toten kommune  
 
 

 
 
 
 
BREV FRA KONTROLLUTVALGET I JEVNAKER 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 
 

07.10.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:   

1. Brev fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune til kontrollutvalgene i 
deltakerkommunene  

2. Brev fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune til representantskapet i 
Innlandet Revisjon IKS 
 

Vedlegg 1  
 
Vedlegg 2 

 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune med informasjon 
om at det er sendt en oppfordring til representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om å tydeliggjøre om 
dagens selskapsavtale gir anledning for kontrollutvalgene å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekter fra 
andre enn Innlandet Revisjon IKS, eller ikke.  
 
Dersom dagens avtale ikke åpner for kjøp av forvaltningsrevisjon fra andre, er representantskapet 
oppfordret til å drøfte om selskapsavtalen bør endres slik at kontrollutvalgene gis slik anledning. 
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune mener kontrollutvalgene bør ha mulighet til å kjøpe tjenester i 
markedet i spesielle tilfeller, der Innlandet Revisjon IKS ikke har kompetanse og/eller kapasitet til å 



 
 

 

2 

levere det som etterspørres av kontrollutvalgene innen rimelig tid. Kontrollutvalget i Jevnaker 
kommune mener en slik åpning i selskapsavtalen vil øke kvaliteten på kontrollutvalgenes arbeid, 
samtidig som det vil stimulere Innlandet Revisjon IKS til å levere gode tjenester til 
deltakerkommunens beste.  

  
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune oppfordrer kontrollutvalgene i de øvrige deltakerkommunene i 
Innlandet Revisjon IKS om å drøfte om det kan være formålstjenlig å åpne opp for at kontrollutvalgene 
kan bestille forvaltningsrevisjoner hos andre enn Innlandet Revisjon IKS. Dersom man kommer til at 
dette er hensiktsmessig oppfordres det til å videreformidle dette til kommunes eierrepresentant i 
Innlandet Revisjon IKS som kan ta dette med inn i representantskapet når selskapsavtalen drøftes.  
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak. 



Kontrollutvalget i Jevnaker kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 
 

 

 

  

Gjøvik, 15. september 2020. 

J.nr./referanse: 09-20/JE/ks 

Til kontrollutvalgene i alle deltakerkommunene 

i Innlandet Revisjon IKS 

 

 

 

Att.: Kontrollutvalgets leder og sekretariat  

 

  

 

Orientering om vedtak i kontrollutvalget i Jevnaker kommune og 

oppfordring til kontrollutvalgene i deltakerkommunene om å drøfte behovet 

for å kunne bestille forvaltningsrevisjon fra andre enn Innlandet Revisjon 

IKS i spesielle tilfeller 
 
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune ønsker med dette å informere de øvrige kontrollutvalgene i 

deltakerkommunene at kontrollutvalget i Jevnaker har sendt en oppfordring til representantskapet i 

Innlandet Revisjon IKS om å tydeliggjøre om dagens selskapsavtale gir anledning for 

kontrollutvalgene å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekter fra andre enn Innlandet Revisjon IKS, 

eller ikke.  

Dersom dagens avtale ikke åpner for kjøp av forvaltningsrevisjon fra andre, er representantskapet 

oppfordret til å drøfte om selskapsavtalen bør endres slik at kontrollutvalgene gis slik anledning. 

Kontrollutvalget i Jevnaker kommune mener kontrollutvalgene bør ha mulighet til å kjøpe tjenester 

i markedet i spesielle tilfeller, der Innlandet Revisjon IKS ikke har kompetanse og/eller kapasitet til 

å levere det som etterspørres av kontrollutvalgene innen rimelig tid. Kontrollutvalget i Jevnaker 

kommune mener en slik åpning i selskapsavtalen vil øke kvaliteten på kontrollutvalgenes arbeid, 

samtidig som det vil stimulere Innlandet Revisjon IKS til å levere gode tjenester til 

deltakerkommunens beste.  

  

Oppfordring til deltakerkommunens kontrollutvalg:  
 

Kontrollutvalget i Jevnaker kommune oppfordrer kontrollutvalgene i de øvrige 

deltakerkommunene i Innlandet Revisjon IKS om å drøfte om det kan være formålstjenlig å 

åpne opp for at kontrollutvalgene kan bestille forvaltningsrevisjoner hos andre enn Innlandet 

Revisjon IKS. Dersom man kommer til at dette er hensiktsmessig oppfordres det til å 

videreformidle dette til kommunes eierrepresentant i Innlandet Revisjon IKS som kan ta dette 

med inn i representantskapet når selskapsavtalen drøftes.  

 

 

Med hilsen 

for utvalgsleder  

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

Kopi: Kontrollutvalget i Jevnaker kommune 



Kontrollutvalget i Jevnaker kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 
 

 

 

  

Gjøvik, 15. september 2020. 

J.nr./referanse: 10-20/JE/ks 

 

Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 

 

 

 

 

Att.: Daglig leder   

 

  

 

Anmodning til representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om å avklare  

om kontrollutvalgene kan bestille forvaltningsrevisjon fra andre enn 

Innlandet Revisjon IKS i spesielle tilfeller 
 
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune mener kontrollutvalgene bør ha mulighet til å kjøpe tjenester 

i markedet i spesielle tilfeller, der Innlandet Revisjon IKS ikke har kompetanse og/eller kapasitet til 

å levere det som etterspørres av kontrollutvalgene innen rimelig tid. Kontrollutvalget i Jevnaker 

kommune mener en slik åpning i selskapsavtalen vil øke kvaliteten på kontrollutvalgenes arbeid, 

samtidig som det vil stimulere Innlandet Revisjon IKS til å levere gode tjenester til 

deltakerkommunens beste.  

 

Kontrollutvalget i Jevnaker kommune oppfatter det slik at det er noe tvil om dagens 

selskapsavtale åpner opp en slik praksis, eller ikke. Med bakgrunn i usikkerheten rundt dette 

oppfordres representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om å tydeliggjøre om dagens 

selskapsavtale gir anledning for kontrollutvalgene å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekter fra 

andre enn Innlandet Revisjon IKS, eller ikke.  

Dersom dagens avtale ikke åpner for kjøp av forvaltningsrevisjon fra andre, oppfordres 

representantskapet til å drøfte om selskapsavtalen bør endres slik at kontrollutvalgene gis slik 

anledning.  

 

 

 

Med hilsen 

for utvalgsleder  

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

 

 

 

 

Kopi:  

Kontrollutvalgene i deltakerkommunene 



 

 
SAK NR. 50/2020 
 

Vestre Toten kommune  
 

 
 
 
 
REFERATSAKER  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 07.10.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

  
 
Saksdokumenter:   

 
1. Tilsynskonferanse 29.09.2020 – Fylkesmannen i Oppland 

 
2. Informasjon om vedtak i kontrollutvalget i Søndre Land kommune 

09.03.2020 – Horisont Miljøpark IKS og henting av avfall i Søndre 
Land kommune  
 

3. Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke (infoskriv fra 
NKRF, 29.06.2020) 

 
4. Vil åpne for å oppløse kommunale boligstiftelser (infoskriv fra 

NKRF, 03.07.2020) 
 
5. Forvaltningsrevisjonsregisteret (infoskriv fra NKRF) 

 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste  
 

 
Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2 
 
 
 
Vedlegg 3 
 
 
Vedlegg 4 
 
 
Vedlegg 5 
 
Muntlig orientering 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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