
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, 13. mai 2020. 
J.nr./referanse: 05-20/VT/ks 

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp) 
Torill Hansen (Frp)  
Hege Eriksen (Ap)  
 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Onsdag 20. mai 2020 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1500 
Sted:  Kommunestyresalen, kulturhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
NB! 

• Årsregnskap og årsregnskap 2019 for Vestre Toten kommune er utsendt direkte fra 
kommunen (dokumentene er vedlegg til sak 24). 

• Revisjonsberetninger (vedlegg til sakene 23 og 24) er ikke ferdigstilt og vil bli ettersendt, 
evt. lagt frem/presentert direkte i møtet. 

 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Innlandet Revisjon IKS deltar fra kl. 0915 i f.m. sakene 22-24. Fra revisjonen deltar 
oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal. 

• Administrasjonen deltar fra kl. 1300 i f.m. sakene 23 og 24 (årsregnskap 2019 for 
Totenbadet og Vestre Toten kommune. Fra administrasjonen er følgende invitert: 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass. kommunedirektør Arnvid Bollingmo og 
regnskapsleder Jan Ove Rustestuen. 

 
 

Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 
 
Kopi til orientering: 
- Ordfører, kommunedirektør og Innlandet Revisjon IKS  

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 
 

 
KONTROLLUTVALGET I  

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I RÅDHUSET  
 

Onsdag 20. mai 2020 kl. 0830 
 

 
 
SAK NR. 19/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.02.2020 
 
SAK NR. 20/2020 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019  
 
SAK NR. 21/2020 UTVIDET OPPDRAG TIL INNLANDET REVISJON I 

ARBEIDET MED PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023   

 
SAK NR. 22/2020 KOMMUNENS REGISTRERING AV ANTALL PERSONER 

MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING – 
REVISORATTESTASJON OG RISIKOVURDERINGER  

 
SAK NR. 23/2020 ÅRSREGNSKAP 2019 FOR TOTENBADET VESTRE 

TOTEN KF - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  
 
SAK NR. 24/2020 ÅRSREGNSKAP 2019 FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE - 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  
  
 
 
 
 
 

Raufoss, 12. mai 2020. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 19/2020 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.02.2020 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 20.05.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 21.02.2020 

 
Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.02.2020 godkjennes. 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

 

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

 

Som medlemmer møtte: 

Asgeir Sveen, leder (H) 

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  

Bjørn Iversen (Sp) 
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Torill Hansen (Frp)  

Hege Eriksen (Ap)  
 

Følgende varamedlem møtte: 

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

Lajla Tangen (Ap), andre vara for Ap 
 

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall: 

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

Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap 
 

Ellers møtte: 

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

oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sak 17). 

Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

  

Møteprotokollen er sendt til: 

Kommunestyret, ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, 

Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 

 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Asgeir Sveen som møteleder. 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 

SAK NR. 10/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.02.2020 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.02.2020 godkjennes. 

 
 
 

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

FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023  

 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær presenterte kommunelovens regler om utarbeidelse 

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

og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for planen.  
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Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalgets oppgave med å lage en plan for 

forvaltningsrevisjon tas til orientering, herunder at planen skal 

vedtas av kommunestyret i løpet av 2020.  

 

2. Kontrollutvalget vil basere planen på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper.   

 

3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen (grunnlaget for planen) 

gjennomføres som en prosess, forankret i kontrollutvalget, 

gjennom 1. halvår 2020. Prosessen gjennomføres i følgende 

hovedtrinn: 

a) Informasjonsinnhenting og risikovurdering 

b) Prioritering – vurdering av vesentlighet 

c) Utarbeidelse av plan 

 

4. Informasjonsinnhenting og vurdering av risiko for kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper gjøres 

primært gjennom bruk av følgende kilder/informasjonskanaler: 

a) Informasjon fra kommunen – skriftlig og muntlig 

(kommunens virksomhet) 

b) Informasjon fra selskapet – skriftlig og muntlig 

(virksomhet i selskaper) 

c) Informasjon fra eksterne offentlige kilder 

d) Kontrollutvalgets, sekretariatets og revisors kunnskap 

om virksomheten 

 

5. Prosessen følges opp slik: 

 

a) Rådmannen inviteres til presentere:  

- Kommunens administrative organisering. 

- Kommunens overordnede system for internkontroll, 

herunder kommunens system for risikovurdering og 

avvikshåndtering. 

- Gjennomførte risikovurderinger av kommunens 

virksomhet på overordnet nivå.  

- Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunale 

samarbeid og vurdering av risiko i tilknytning til disse. 

- Oversikt over kommunens eierskap i selskaper og 

vurdering av risiko i tilknytning til disse. 

  

b) Revisor engasjeres i prosessen slik: 

- Bidra med innspill til aktuelle tema for nærmere analyse 

– basert på revisors kunnskap. 

- Gjennomføring av foranalyser på utvalgte områder etter 

bestilling fra kontrollutvalget.  

 

c) Sekretær bes om å kartlegge aktuelle skriftlige 

informasjonskilder (fra kommunen og eksterne offentlige 

kilder) og vurdere hvordan disse på en effektiv måte kan 

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

FORANALYSER 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Bestilling av forprosjekter avventes.  

 

2. Vurdering av eventuelle bestilling av foranalyser vurderes 

løpende som en del av arbeidet med risikovurderinger og 

utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. 

 
 

 

SAK NR. 13/2020 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2020  

 

Fra behandlingen: 

Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken presenterte hovedpunktene fra 

temaene på konferansen: 

• Politikerhets 

• Rent drikkevann – hva gikk galt? 

• Bærekraft i et revisjonsperspektiv 

• Personvern i kommunene 

• Bompengeselskapene 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 

2020 tas til orientering. 

 

 

 

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

SELSKAPET  

 

Fra behandlingen: 

Vararepresentant Gina Marie Sørum Sveen fratrådte møtet før 

behandling av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av tre 

medlemmer og ett varamedlem. 

 

Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 

revisjonsselskapet og svarte på spørsmål. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS sin presentasjon av selskapet tas 

til orientering. 

 

 

  

SAK NR. 15/2020 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS 

FOR 2020  

 

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen orienterte. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon 

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

REVISJON IKS  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Årsrapport 2019 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 

2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.  

 
 

 

SAK NR. 17/2020 REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV 

FAGOMRÅDET, REVISJONSSTRATEGI OG STATUS FOR 

REVISJON AV 2019-REGNSKAPET  

 

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 

Dybdal orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Revisors presentasjon av fagområdet, hovedtrekkene i 

overordnet revisjonsstrategi og status for revisjon av 

kommuneregnskapet for 2019 tas til orientering.  

 

2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet 

tas til orientering. 

 
 

 

SAK NR. 18/2020 REFERATSAKER 

 

Følgende saker ble referert: 

1. Saksliste - Kommunestyrets møte 06.02.2020 

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

og omsorgstjenesten i Vestre Toten kommune 

3. Uavhengighetserklæring fra Innlandet Revisjon IKS – daglig 

leder Bjørg Hagen 

4. Uavhengighetserklæring fra Innlandet Revisjon IKS – 

oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer (Reidun Grefsrud, 

Kristian Lein, Ingvild Selfors og Guro Selfors Lund) 

5. Diverse avisartikler 

6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

Raufoss, 21. februar 2020. 

 

 

_________________________  

Asgeir Sveen 

Leder 

 

RETT UTSKRIFT: 

Raufoss, 21. februar 2020. 
 

 

Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 

Dato: ONSDAG 1. APRIL 2020 

Tidspunkt: KL. 0830 

Aktuelle saker:  

• Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 

• Tema: Internkontroll i kommuner 

• Administrativ organisering  

• Internkontroll (overordnet nivå) 

• Risikovurderinger (overordnet nivå)  

• Plan for forvaltningsrevisjon - overordnet risikovurdering: Drøfting av 

aktuelle tema/områder («brainstorming»), vurdering mht. oppfølging av 

tidligere vedtak i kontrollutvalget mv.  (KU-sak 03/19) 

Møte 6/5-20: 

• Årsregnskapet 2019 for Vestre Toten kommune – kontrollutvalgets 

uttalelse 

• Revisorattestasjon: Registrering av antall personer med psykisk 

utviklingshemming  

Møte 16/6-20: 

• Metode og opplegg for utarbeidelse av plan for eierskapskontroll 2020-

2023 

• Oversikt over kommunens eierskap i selskaper 

• Risikovurderinger – eierstyring og selskaper 

• Eierskapsmelding  

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

plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

Andre saker til oppfølging:   

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

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

Tema til vurdering mht. undersøkelser/forvaltningsrevisjon: 

• Informasjonssikkerhet og personvern – risikovurderinger (KU-sak 35/19) 

• Digitalisering og gevinstrealisering (KU-sak 37/19) 

• Kommunens styringssystem (KU-sak 06/19) 

• Misligheter og korrupsjon: Risikovurderinger (KU-sak 02/19) 

• Varsling - oppfølging av råd om etablering av tipsmottak (KU-sak 04/19) 

• Tilbudet til funksjonshemmede (KU-sak 05/18) 

• Tilbudet til rusmisbrukere – oppfølging av tilsynsrapport fra 2015 (KU-

sak 51/17) 

• Bosetting og integrering av flyktninger (KU-sak 07/18, KU-sak 42/17 og 

KU-sak 50/16) 

• Tilstandsrapport grunnskolen + vurdering av undersøkelser rettet mot 

mobbing i skolen (KU-sak 23/18) 

• TBU-rapport, analyse av Pleie og omsorg 33 % potensial (KU-sak 58/18) 

• Sykefravær og sykefraværsoppfølging (KU-sak 16/19, oppf. 2020) 

• LEAN (KU-sak 38/18) 

Årlige saker: 

• Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 22/17) 

• Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 51/17, muntlig avtale) 

• Prissammenligning (benchmarking) av revisjonskostnader 

• Kommunebarometeret / kostra-analyse 

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS): 

(ingen) 
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Møteplan 2020 for kontrollutvalget: 
 

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

• Fredag 21.02.2020 kl. 0830  

• Onsdag 01.04.2020 kl. 0830  

• Onsdag 06.05.2020 kl. 0830  

• Tirsdag 16.06.2020 kl. 0830  

• Onsdag 02.09.2020 kl. 0830  

• Onsdag 07.10.2020 kl. 0830  

• Onsdag 09.12.2020 kl. 0830  
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SAK NR. 20/2020 
 

Vestre Toten kommune  
         

 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 20.05.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 
 

Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 tas til orientering. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I tråd med tidligere praksis er det utarbeidet en årsrapport fra kontrollutvalget til kommunestyret om 
kontrollutvalgets virksomhet. En slik praksis er anbefalt som en del av kontrollutvalgets plikt til å 
informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. kommunelovens § 23-5 og anbefaling i veileder fra 
departementet/Kontrollutvalgsboken.  
 
Årsrapporten gir en helhetlig oversikt over kontrollutvalgets aktivitet for fjoråret, og fungerer også 
som dokumentasjon på kontrollutvalget etterlevelse av sine lovpålagte oppgaver.  
 
I tråd med tidligere praksis legges saken frem med innstilling til kommunestyret.  En slik praksis sikrer 
at saken blir fremmet for kommunestyret som egen sak.  
 
Det er tidligere uttrykt ønske fra kontrollutvalget om at utvalgsleder gir en kort presentasjon av 
rapporten overfor kommunestyret ved behandlingen der dersom dette passer. 



KONTROLLUTVALGET  
I  

VESTRE TOTEN KOMMUNE  
 

 
 

Årsrapport 2019 

 
Kontrollutvalgets virksomhet 

 

 
Innhold: 

1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 

2. Medlemmer og sekretariat 

3. Aktivitet 

4. Økonomi 

5. Regnskapsrevisjon 

6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser 

7. Selskapskontroll 

8. Oppfølging av kommunens revisor / Innlandet Revisjon IKS  

http://thumbs.dreamstime.com/z/cartoon-cute-detective-investigate-brown-coat-eye-glass-smart-investigation-looking-big-magnifying-smiling-41237970.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/cartoon-cute-detective-investigate-brown-coat-eye-glass-smart-investigation-looking-big-magnifying-smiling-41237970.jpg�


 2 

 
1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 

 
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver fremgår av kommunelovens kapittel 23 med tilhørende 
forskrift for kontrollutvalg og revisjon.  
 
Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.  
 
Kontrollutvalget skal påse at 
 
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser 

i selskaper mv. (eierskapskontroll) 
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp 
 
Kontrollutvalgets oppgaver løses i praksis ved å bestille tjenester fra kommunens valgte 
revisor innenfor områdene: 

• Regnskapsrevisjon 
• Forvaltningsrevisjon  
• Eierskapskontroll 

 
2. Medlemmer og sekretariat 

 
Kontrollutvalget har i løpet av året bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer: 
 
Ut valgperioden 2015-2019: 
 
Faste medlemmer Varamedlemmer  
Asgeir Sveen, leder (H) 
Odd Harry Haugen, nestleder (Frp)  
Kjersti Diesen Løken (Sp) 
Stein Knutsen (Ap) 
Reidun Gravdahl (Ap) 
 

Varamedlemmer for Sveen, Haugen og Løken: 
1. Leif Petter Hansen (H) 
2. Turid Mørk Øfstaas (V) 
3. Gjermund Haugestøl (Frp) 

Varamedlemmer for Knutsen og Gravdahl: 
1. Jørund Grimstveit (Sv) 
2. Monica Engejordet (Ap) 

 

 
Ny valgperiode 2019-2023: 
 
Faste medlemmer Varamedlemmer  
Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp) 
Torill Hansen (Frp)  
Hege Eriksen (Ap)  
 

Varamedlemmer for H/Sp/Frp: 
1. Inger Lillleby Fløgum (H) 
2. Gina Marie Sørum Sveen (Sp) 
3. Odd-Harry Haugen (Frp) 

Varamedlemmer for Ap: 
1. Stein Knutsen 
2. Lajla Tangen  
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Sekretariat: 
Forskrift om kontrollutvalg stiller krav om at sekretær for utvalget skal være uavhengig av 
både kommunens administrasjon og kommunens revisor. Kommunene i Gjøvik- og 
Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått felles avtale om kjøp av sekretærtjenester fra 
firmaet Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken. Avtalen ble inngått etter utlyst 
anbudskonkurranse, jf. lov om offentlige anskaffelser. Avtalen gjelder for perioden 
01.01.2017 – 31.12.2020 med mulighet for forlengelse ett + ett år.  
 

3. Aktivitet 
 
År  2019 2018 2017 2016 2015 
Antall møter 7 8 7 6 5 
Antall saker 56 63 54 55 49 

 
4. Økonomi  

 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, jf. 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet 
til kommunestyret. Det er kommunestyret som fastsetter de økonomiske rammene for 
kontrollutvalgets virksomhet. 

 
Kto Kontonavn                      Regnskap 

2020 
Budsjett 

2019 
Regnskap 

2018 
Regnskap 

2017 
10800 Fast godtgjørelse til folkevalgte 58 114 57 000 56 383 54 916 
10801 Møtegodtgjørelse        19 000 18 000 21 000 10 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 0 15 000 3 253 12 470 
10990 Arbeidsgiveravgift               10 873 13 000 11 370 10 911 
11001 Aviser, tidskrifter, faglitteratur                     7 382 14 000 26 735 11 356 
11151 Bevertning møter 5 141 4 000 8 069 3 973 
11205 Tjenestefrikjøp 0 0 0 1 726 
11500 Kurs / opplæring 0 21 000 0 10 139 
11600 Kjøregodtgjørelse og diett 0 1 000 0 0 
12700 Kjøp av tjenester fra 

andre/sekretærtjenester (eks. mva) 
302 285 230 000 280 444 279 312 

13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet 
Revisjon IKS 

834 101 1 033 000 795 368 771 270 

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

- 55 800 0 0 0 

14290 Moms (utgift) 75 571 57 000 72 353 72 990 
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 75 571 - 57 000 - 72 353 - 72 990 

 Totalt (kontrollutvalg og revisjon) 1 181 097 1 406 000 1 202 622 1 166 074 
 

Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap: 
• Kto. 12700 Kjøp av tjenester fra andre/sekretærtjenester: Merforbruket skyldes noe 

høyere aktivitet/saksbehandling enn budsjettert.  
• Kto. 13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap/Innlandet Revisjon IKS: 

Regnskapsposten viser et mindreforbruket/besparelse i forhold til budsjett på ca. 
200 000. Besparelsen skyldes dels mindre bruk av tid på regnskapsrevisjon enn 
budsjettert og dels mindre kjøp av forvaltningsrevisjon enn budsjettert. Spesifikasjon 
av vesentlige leveranser i 2019: 
 Revisjon av årsregnskapet (regnskapsrevisjon):  Kr 481 920 
 Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv):  Kr 203 321 

Kontoen inneholder også tilbakebetaling av for mye fakturerert i 2018 med kr. 55 800.  
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5. Regnskapsrevisjon 

 
Oppfølging av revisjonsarbeidet og tilsyn med revisors faglige arbeid: 
 
Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, jf. 
kommunelovens § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg § 3. 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 revisor følger inngått avtale inngått med kontrollutvalget. 

 
Kontrollutvalget ivaretar sitt oppfølgingsansvar gjennom orienteringer om  
 

• revisors uavhengighetserklæring (skriftlig, årlig) 
• strategi og plan for revisjon av kommunens regnskaper, samt underliggende 

risikovurderinger (årlig) 
• status midtveis i revisjonsarbeidet / interimsrevisjon (årlig)  
• revisjonsberetningen og gjennomføringen av revisjonsarbeidet (årlig) 
• eventuelle brev og revisjonsrapporter til rådmannen, herunder eventuelle nummererte 

brev (vesentlig svikt i internkontrollen, rapportering av misligheter mv). 
• resultatet av ekstern kvalitetskontroll av revisor (forbundsbasert kontroll minimum 

hvert femte år) 
 
Uttalelse om årsregnskapet: 
 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor skal utvalget avgi en 
uttalelse til årsregnskapet. Uttalelsen skal følge regnskapssaken til kommunestyret, via 
formannskapet.  
 
Kontrollutvalget har i løpet av året avgitt uttalelse til følgende regnskaper: 

• Årsregnskapet for Vestre Toten kommune for 2018 
• Årsregnskap for Totenbadet Vestre Toten KF for 2018 
 

Til stede under behandlingen av sakene i kontrollutvalget var Innlandet Revisjon IKS v/daglig 
leder og oppdragsansvarlig revisor og kommuneadministrasjonen v/rådmann, ass. rådmann og 
fagansvarlig for regnskap. 
 
Kontrollutvalget kommenterte følgende tema/områder i sin uttalelse til kommunens regnskap: 
 

• God økonomistyring og budsjettdisiplin 
• Forbedret økonomisk situasjon og handlefrihet 
• Utviklingen i lånegjelden 
• Investeringsprosjekter: Styring, kontroll og informasjon til politikerne  
• Pensjoner: 

- Utsatt kostnadsføring av pensjoner – ca. kr. 67 millioner (balanseført premieavvik)  
- Bokført netto pensjonsforpliktelse – ca. 170 millioner 

• Selvkostberegning - Byggesak: 
• Øvrige forhold: 

- Årsavslutningsprosessen, bemanning/kapasitet mv. 
- Årsrapportens redegjørelse for etikk og internkontroll 

- Samarbeidet mellom revisor og rådmannen/ administrasjonen 
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Nummererte brev fra revisor: 
 

Revisor skal rapportere skriftlig til kontrollutvalget dersom de blir kjent med vesentlig svikt i 
internkontrollen, rapportering av misligheter mv. Det er i løpet av året ikke mottatt 
nummererte brev fra revisor. 
 
Oppfølging av revisors påpekninger og kommunestyrets vedtak om 
regnskapsrevisjoner: 
 

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret dersom revisors påpekninger ikke blir 
rettet eller fulgt opp. Kontrollutvalget skal videre rapportere til kommunestyret dersom vedtak 
om regnskapsrevisjoner ikke er fulgt opp.  
 
Det foreligger ingen påpekninger fra revisor eller vedtak i kommunestyret om 
regnskapsrevisjoner som ikke er fulgt opp. 

 
 
6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser 

 
Lovpålagte oppgaver: 

• Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden 
(første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.  

• Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon.  

• Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner 
som er gjennomført og resultatet av disse.  

• Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om vedtak om 
forvaltningsrevisjoner er fulgt opp.  

 
Plan for forvaltningsrevisjon: 
Kontrollutvalget har laget en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. Planen ble 
vedtatt av kommunestyret 17. november 2016. Planen er basert på en overordnet analyse av 
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer.  
  
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette 
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette 
i planperioden. 
 
Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året: 
 
a) Forvaltningsrevisjon: 

Sluttførte revisjonsprosjekter i løpet av året: 
• Etterlevelse av habilitetsbestemmelser og etiske retningslinjer  

 
Igangsatte, ikke sluttførte revisjonsprosjekter:  

• Ingen 
 

b) Mindre undersøkelser, foranalyser, orienteringer mv.: 
Saker gjennom året: 

 

• Misligheter og korrupsjon: risikovurderinger og forebygging   
• Oppfølging av råd for etikkarbeid i kommunesektoren (Fou-rapport) 
• Vurdering av behovet for utvidet varslingsordning  
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• Vurdering av revisjonsprosjekt: målstyring og måling av tjenestekvalitet  
• Kontrollutvalgskonferansen 2019 
• Legesituasjonen i Vestre Toten kommune 
• Sykefraværsarbeidet i Vestre Toten kommune  
• Forbrukerrådets kommunetest 2019 
• Status for barnevernstjenesten i Vestre Toten 
• Budsjett- og aktivitetsoppfølging 1. kvartal 2019 - Vestre Toten kommune  
• Internkontroll og informasjonssikkerhet  
• Bruk av mulighetene i digitalisering for å hindre uetisk atferd og korrupsjon  
• Digitaliseringsstrategi 2019-2022 for Vestre Toten kommune 
• Kommunebarometeret 2019 – Vestre Toten kommune 
• Orientering om forvaltningsrevisjonsrapport fra Søndre Land kommune: 

Forsvarlig utredning av sak om eierstrategi - Horisont Miljøpark IKS 
 

c) Henvendelser til kontrollutvalget fra andre: 
Kontrollutvalget er åpent for å motta henvendelser/tips fra utenforstående om forhold man 
mener bør undersøkes nærmere i kommunen. Kontrollutvalget har i løpet av året ikke 
mottatt henvendelser/tips som har ført til nærmere undersøkelser. 
 

Oversikt over revisjonsrapporter de siste årene og oppfølgingen av disse: 
 

År Revisjonsrapport 
(tema/område) 
 

Oppfølging / kommentar 

2019 Forvaltningsrevisjonsrapport: 
Etterlevelse av 
habilitetsbestemmelser og etiske 
retningslinjer  
 

Rapporten ble sluttbehandlet i 
kommunestyret. Rapporten påpekte svikt i 
håndteringen av habilitetsbestemmelsene i 
undersøkt sak. Det ble gitt innspill til bl.a. 
folkevalgtopplæringen. Saken avsluttet. 

2018 (ingen) Flere forundersøkelser ble gjennomført. 
Ingen revisjonsprosjekter bestilt. 

2017 (ingen) Flere forundersøkelser ble gjennomført. 
Ingen revisjonsprosjekter bestilt. 

2016 Forvaltningsrevisjonsrapport: 
Rammeavtaler og 
innkjøpssamarbeid – Vestre 
Toten kommune 

Sluttbehandlet i kommunestyret. 
Rapporten pekte på svakheter knyttet til 
avtalelojalitet og kontroll med at 
riktig/avtalt pris var benyttet. 
Kommunestyret uttrykte forventning til 
rådmannen om å følge opp rapportens 
anbefalinger.  

2015 Revisjonsnotat:  
Avtale med Raufoss Fotball 
Utvikling AS om innløsning av 
tomtearealer  
 

Notatet ble lagt frem for kommunestyret til 
orientering. Det ble konkludert med at 
formannskapet ikke hadde fullmakt til å 
binde opp kommunen økonomisk. Saken 
ble også feilaktig unntatt fra offentlighet. 
Saken avsluttet. 

2014 (ingen) Flere forundersøkelser ble gjennomført. 
Bestilt revisjonsprosjekt rettet mot innkjøp 
(rammeavtaler og innkjøpssamarbeidet).  

2013 (ingen) Flere forundersøkelser ble gjennomført. 
Ingen revisjonsprosjekter bestilt. 

2012 (ingen) Flere forundersøkelser ble gjennomført. 



 7 

 Ingen revisjonsprosjekter bestilt. 
2011 Forvaltningsrevisjonsrapport: 

Saksbehandlingstid vedtak for 
spesialundervisning og 
spesialpedagogisk hjelp 

Ingen konkrete vedtakspunkter som er 
egnet for oppfølging. Saken avsluttet. 

2010 Forvaltningsrevisjonsrapport: 
Kommunens forhold til Raufoss 
Fotball – gjennomgang av 
avtaler, garantier og tilskudd 
 

Sluttbehandlet i kommunestyret. Saken 
avsluttet.  

 
 
7. Selskapskontroll  

 
Lovpålagte oppgaver: 
 

• Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper.  

• Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden 
(første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.  

• Selskapskontrollens obligatoriske del går primært ut på å kontrollere om den som 
utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontroll kan også omfatte 
forvaltningsrevisjon i selskapet 

 
Plan for selskapskontroll: 
 
Kontrollutvalget har laget en plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019. Planen ble 
vedtatt av kommunestyret 17. november 2016. Planen er basert på en overordnet analyse av 
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere 
behovet for kontroll med kommunens styring med selskaper (eierskapskontroll), eller med 
forvaltningen i kommunalt eide selskaper. 
  
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette 
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette 
i planperioden. Følgende selskaper/områder er prioritert i planen: 
 

• Eierstyring (kommunens etterlevelse av vedtatt eierskapspolitikk) 
• Horisont Miljøpark IKS (tidligere GLT-Avfall IKS) 
• Mjøsmuseet AS 
• Gjøvik Krisesenter IKS  

 
Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året: 
 

• Selskapskontroll: Horisont Miljøpark IKS  
Med bakgrunn i forundersøkelse høsten 2018 ble det i 2019 gjennomført et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt der en rekke spørsmål ble besvart. Kontrollen ble 
gjennomført som et samarbeid mellom kontrollutvalgene i Gjøvik, Østre Toten, Vestre 
Toten, Nordre Land og Søndre Land. Innlandet Revisjon IKS gjennomførte revisjonen 
på vegne av kontrollutvalgene. 
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Oversikt over kontroller de siste årene og oppfølgingen av disse: 
 

År Tema / selskap 
 

Oppfølging / kommentar 

2019 Revisjonsrapport: 
Horisont Miljøpark IKS  

Revisjonsrapporten ble behandlet i 
kommunestyrene i alle de fem 
samarbeidskommunene høsten 2019. Flere forhold 
ble påpekt.  

2018 Kartlegging/forundersøkelse: 
Horisont Miljøpark IKS 

Forundersøkelse gjennomført. Revisjonsprosjekt 
besluttet gjennomført i 2019. Alle kontrollutvalgene 
i de fem eierkommunene står bak bestillingen. 

2017 Kartlegging/forundersøkelse: 
Horisont Miljøpark IKS  

Med bakgrunn i medieomtale valgte 
kontrollutvalget å gjennomføre en kontroll med 
Horisont Miljøpark IKS sin oppfølging av avtalen 
med RenoNorden AS om lønns- og arbeidsvilkår 
for ansatte i selskapet. Kontrollutvalget oppfordret 
til tydeligere kontraktsbestemmelser på området 
ved en evt. senere konkurranseutsetting.  

2017 Kartlegging/forundersøkelse: 
Gjøvik Krisesenter IKS 
 

Forundersøkelse og dialog med selskapet ble 
gjennomført av kontrollutvalget i Gjøvik kommune 
på vegne av kontrollutvalgene i de fem 
eierkommunene i Gjøvikregionen. Videre 
oppfølging gjøres i 2018. 

2016 (ingen)  
2015 Revisjonsrapport: 

Etterlevelse av felles 
eierskapspolitikk i 
Gjøvikregionen 
 
 

Rapporten konkluderte med at eierskapspolitikken 
ikke er fullt ut implementert. Ordfører og rådmann 
ble bedt om å følge opp rapportens anbefalinger.  
Rapporten ble fulgt opp i 2017 gjennom en felles 
oppfølgingskontroll i regi av de fem 
kontrollutvalgene i regionen. 

2014 (ingen) Etablert samarbeid mellom kontrollutvalgene i 
Gjøvikregionen og bestilt evaluering av felles 
eierskapspolitikk i regionen. Ferdigstilles 2015. 

2013 Kartlegging/forundersøkelse: 
Totenbadet Vestre Toten KF  

Foretaket er ikke eget rettssubjekt, men er håndtert 
slik i et kontrollperspektiv. Kontrollutvalget har i 
løpet av året tilegnet seg kunnskap om 
organisasjonsformen og påsett at etableringen av 
selskapet har gått greit, samt at foretaket har 
etablert nødvendige økonomirutiner.  

 
 
 

8. Oppfølging av kommunens revisor / Innlandet Revisjon IKS  
 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet 
Revisjon IKS, jf. vedtak i kommunestyret. Innlandet Revisjon IKS yter eierkommunene 
revisjon i egenregi til selvkost.  
 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå avtale mellom oppdragsgiver og 
selskapet. Avtalen (kalt oppdragsavtale) regulerer omfang, pris og kvalitet og rulleres årlig. 
Avtalen tydeliggjør kontrollutvalgets bestillerfunksjon. 
 
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være til 
konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være 
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kundeorientert. Kontrollutvalget er bevisst disse målsettingene i sin oppfølging og dialog med 
selskapet og dets revisorer. 
 
Pris følges opp gjennom krav til årlig sammenligning (”benchmarking”) av kostnadene til 
revisjon mot andre kommuner. Slik sammenligning er foretatt i løpet året og viser at 
kostnadene til regnskapsrevisjon ligger omtrent på ”snittet” sammenlignet med kommuner på 
samme størrelse. Sammenligningen er presentert for kontrollutvalget.  
 
Kvalitet på revisjonstjenestene følges primært opp gjennom de enkelte tjenesteleveransene 
(regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll). I tillegg følges opp 
 

• at oppdragansvarlig revisor oppfyller de formelle kompetansekravene 
• at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt, herunder at revisor ikke har tatt 

på seg rådgivningsoppdrag eller andre tjenester for kommunen, som kan reise tvil om 
dette. Det påses at det årlig blir avgitt en uavhengighetserklæring fra revisor til 
kontrollutvalget 
 

Det er avtalt at resultatet av forbundsbasert kvalitetskontroll av Innlandet Revisjon IKS (i regi 
av Norges Kommunerevisorforbund) skal legges frem for kontrollutvalget. 
 
 
 
Raufoss, 20. mai 2020.  
 
 
________________________ 
Asgeir Sveen 
leder av kontrollutvalget  
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SAK NR. 21/2020 
 

Vestre Toten kommune  
         

 
 
 
 
UTVIDET OPPDRAG TIL INNLANDET REVISJON – 
INNSPILL I ARBEIDET MED PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 
2020-2023   
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 20.05.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen)  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

 
Bakgrunn/fakta: 
 
I kontrollutvalgets møte den 01.04.2020 (som ble avlyst) var det planlagt å starte opp prosessen 
arbeidet med å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2023. 
Utarbeidelse av planen er en pålagt oppgave for kontrollutvalget, jf. kommunelovens § 23-3: 
 

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. 



 
 

2 

På grunn av Covid-19 utbruddet og utsettelse av et møte oppstår noe forsinkelse i den planlagte 
prosessen med å lage plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2023.  
 
Vurdering: 
Med bakgrunn i den oppståtte situasjonen synes det formålstjenlig å vurdere å engasjere 
revisjonen/Innlandet Revisjon IKS i større grad enn opprinnelig tenkt i planleggingsarbeidet. Dette er 
også i tråd med ønske fra revisjonen som har henvendt seg og bedt om oppdrag.  
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak. 
 
Nedenfor er det satt opp forslag til fire ulike leveranser fra revisjonen som innspill i planarbeidet. 
Forslaget innebærer å flytte planlagte oppgaver/presentasjoner over fra rådmannen og kontrollutvalgets 
sekretær til revisjonen. Dette vil også være med å avlaste rådmannen/administrasjonen i den nærmeste 
tiden.  
 
Det legges opp til levering/presentasjon fra revisjonen på de foreslåtte oppgavene i siste møte før 
sommeren (juni), eventuelt i første møte over ferien (september). 
 
 Oppdrag Leveranse Innhold 

 
1 Innspill til plan for 

eierskapskontroll 2020-
2023 
 

Notat + presentasjon i 
møte 
 
Vedlegg: 
Kommunens vedtatte 
eierskapspolitikk/ 
prinsipper for 
eierstyring 

- Presentasjon av kommunens 
eierskapspolitikk/prinsipper for 
eierstyring 

- Risikovurderinger 
- Forslag til gjennomføring av kontroller 

basert på risikovurderinger  

2 Innspill til plan for 
forvaltningsrevisjon 
2019-2023 

- Selskaper 
 

Notat + presentasjon i 
møte 

- Oversikt over kommunens eierskap i 
selskaper  

- Risikovurderinger  
- Forslag til gjennomføring av kontroller 

basert på risikovurderinger 
 

3 Innspill til plan for 
forvaltningsrevisjon 
2020-2023 

- Kommunens 
virksomhet /Helse 
og omsorg  

Notat + presentasjon i 
møte 

KOMMENTAR: Det vil sannsynligvis føre 
for langt å ta for seg hele kommunens drift. 
Det foreslås derfor å trekke ut en sektor, 
presentere tjenesteområdene under 
sektoren, legge frem risikovurderinger og 
foreslå tema/områder for 
forvaltningsrevisjon. Det foreslås å 
avgrense gjennomgangen til å gjelde helse- 
og omsorgssektoren i kommunen. Ta 
gjerne utgangspunkt i kommunens 
organisasjonskart. 
 

4 Innspill til plan for 
forvaltningsrevisjon 
2020-2023 

- Interkommunale 
samarbeid 

Notat + presentasjon i 
møte 

- Oversikt over kommunens deltakelse i 
interkommunale samarbeid 
(vertskommunesamarbeid) 

- Risikovurderinger  
- Forslag til gjennomføring av kontroller 

basert på risikovurderinger  
 



 
 

1 

 
SAK NR. 22/2020 
 

Vestre Toten kommune  
         

 
 
 
 
KOMMUNENS REGISTRERING AV ANTALL PERSONER 
MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING – 
REVISORATTESTASJON OG RISIKOVURDERINGER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 20.05.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Rundskriv IS-3 2020: Opplegg for registrering av antall 

personer med psykisk utviklingshemming i kommunene. 
2. Helsedirektoratet med omfattende kartlegging: Foreslår store 

endringer etter Tolga-saken 
 

Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

1. Informasjon om ordningen med rapportering av antall personer med psykisk 
utviklingshemming, og revisors oppgave med kontroll av kommunens 
registrering, tas til orientering.   
 

2. Kontrollutvalget tar revisors vurdering av risiko for overrapportering og 
underrapportering av antall personer i kommunen med psykisk 
utviklingshemming til orientering.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Alle kommuner skal hvert år rapportere til Helsedirektoratet antall personer med psykisk 
utviklingshemming som er fylt 16 år og har vedtak om tjenester. Antallet er kriterium for kommunens 
rammefinansiering for påfølgende år. Beløpsmessig utgjør dette ca. 650 000 kroner per person (2019).  
 



 
 

2 

Rapportering av antallet skjer elektronisk via Altinn. Helsedirektoratet gir årlig ut rundskriv i 
tilknytning til rapporteringen (se vedlegg 1). Som det går frem av rundskrivet skal revisor kontrollere 
at registreringen er gjort slik det står i rundskrivet, inkludert dokumentasjon for diagnoseregistreringen 
for nye registrerte personer. 
 
Etter at VG høsten 2018 avdekket at brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen hadde blitt satt 
under vergemål på sviktende grunnlag, slo en regjeringsoppnevnt granskingskommisjon fast at det var 
begått en rekke feil i forbindelse med diagnosebruk, rapportering og opprettelse av vergemål for 
brødrene. I 2019 ble det innrapportert 420 færre personer enn året før, jf. rapport fra Helsedirektoratet. 
En kartlegging/spørreundersøkelse blant landets kommuner tydet på at nedgangen i antall 
utviklingshemmede skyldtes at kommunene ikke hadde fremskaffet den nødvendige dokumentasjonen 
på diagnosen. Vedlagt saken følger en artikkel fra VG som gir en god beskrivelse av historikken (se 
vedlegg 2).  

Ordningen innebærer vesentlige beløp for kommunen, og det vil derfor være av interesse for 
kontrollutvalget å få innsikt i risikoene for feilrapportering når det gjelder: 
 

a) Overrapportering (rapportering av flere enn reelt antall) 
b) Underrapportering (rapportering av mindre enn reelt antall) 

 
Kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS er invitert til å informere om sine risikovurderinger og 
gjennomført attestasjon av kommunens rapportering i 2020. 

Frist for kommunenes rapportering er 15. april. På grunn av Covid-19 utbruddet er frist for 
innrapportering utsatt til 1. mai.  
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KAPITTEL 1

Registrering av tal på personar med psykisk
utviklingshemming i kommunane – Rundskriv

 IS-3/2020

På grunn av Covid-19 utbruddet er frist for
innrapportering av antall personer med
psykisk utviklingshemming utsatt til 1. mai
 

Dette rundskrivet erstattar rundskriv IS-3/2019.

Tal på registrerte personar med psykisk utviklingshemming pr. 1. januar 2020 er med og dannar grunnlag for
utrekning av rammetildelinga i inntektssystemet for 2021. Som grunnlag for kriteriedata for inntektssystemet
2021, skal alle kommunane sende inn tal pr. 1. januar 2020.

Det vi ber kommunane å registrere og sende oss, er tal på personar som:

a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming, eller
b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomliding ,som medfører psykisk utviklingshemming
eller
c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller
diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-F79 i
ICD-10 eller diagnosekode P85 i IPCP-2. Det er ein føresetnad for slik stadfesting at det ikkje ligg føre
tvil om at personen oppfyller kriteria.  
og er fylt 16 år pr. 1. januar 2020
og pr. 1. januar 2020 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6,
medrekna BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som har vedtak om omsorgsstønad og/eller
avlastning etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 og 3

Unntak
Kommunen skal ikkje registrere personar som:

a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar

b. det vert gitt vertskommunetilskot for, sjå .oversikt over kommunar som får vertskommunetilskot

Nærare om registreringa
Personar med mistanke om psykisk utviklingshemming bør greiast ut av spesialisthelsetenesta. Dette gjeld
spesielt personar med lett grad av utviklingshemming ettersom rett diagnose kan ha store konsekvensar for
personen. Dette er ikkje eit krav, men ei tilråding frå Helsedirektoratet.

content://53c5e34c-bae2-4f4e-9d20-5a4ad9e89959
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For å hjelpe med registreringa i kommunen, har Helsedirektoratet arbeidd ut ein oversikt over diagnosar som
. Diagnoselista er berre rettleiande og tyder ikkje at det er endring ikan innebere utviklingshemming (vedlegg 4)

krav for rapportering.

Den kommunen der personen bur og får tenester (heimkommunen), og som pr. 1. januar 2020 har det
økonomiske ansvaret for tenestene til personen, skal registrere personen. Også der heimkommunen kjøper
tenester til vedkommande i ein annan kommune eller frå private aktørar, skal heimkommunen registrere
personen.

Dersom ein person oppheld seg og får tenester i to ulike kommunar, og begge kommunane pr. 1. januar 2020
har fatta vedtak om tenester til personen, skal det føreligge ein avtale mellom kommunane om kva for ein
kommune som registrerer personen.

Registreringa skjer i Altinn-skjemaet «Registrering av tall på personar med psykisk utviklingshemming».
Kommunen (den personen som har fullmakt) fyller ut skjemaet, signerer og sender det inn til Helsedirektoratet
gjennom Altinn. Se veiledning: . Elektronisk rapportering via Altinn

Kontroll av registrering
Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at
registreringa er gjort slik det står i rundskrivet, inkludert dokumentasjon for diagnoseregistreringa for nye
registrerte personar. Kontrolloppdraget skal utførast i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlingar".
Revisor og rådmann signerer på . Skjemaet skal oppbevarast iskjema for revisorattestasjon (vedlegg 2)
kommunen for ev. seinare kontroll.

I tillegg skal revisoren signera elektronisk, knytet til kommunens innrapporterte tall. Det elektroniske skjemaet
ved Altinn er endra, slik at det vert kravt signatur frå både kommunen og revisoren.

Tidsfrist
På grunn av Covid-19 utbruddet er frist for innrapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming
utsatt til 1. mai

Spørsmål
Spørsmål til rundskrivet sendes . Merk e-posten med saksnummer 15/1524.[email protected]

media://download/ebc584b2-243e-4621-b629-43f5f0f8b9b5
media://download/ebc584b2-243e-4621-b629-43f5f0f8b9b5
content://53c5e34c-bae2-4f4e-9d20-5a4ad9e89959
media://download/f8f0b91e-bbd4-486c-81df-0a7ea3a1ae6d
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Artikkel – VG.no         VEDLEGG 2 
(oppdatert 25.09.2019) 
 
 

 
LEDET GRANSKING: Granskingsrapporten etter Tolga-saken ble lagt frem av Rune Fjeld (t.h.) i Oslo 
8. februar 2019. Helseminister Bent Høie og kommunalminister Monica Mæland deltok på 
fremleggelsen. Foto: Mattis Sandblad 

Helsedirektoratet med omfattende 
kartlegging: Foreslår store endringer etter 
Tolga-saken 
Tolga-saken fikk mange norske kommuner til å gjennomgå rutinene for registrering av 
psykisk utviklingshemmede. I år har tallet på stilte diagnoser gått ned, for første gang på 
ti år, viser en ny kartlegging. 

• Frank Haugsbø 

Oppdatert 25. september 2019 

 

I 2019 ble det innrapportert 420 færre personer enn året før, skriver Helsedirektoratet i en 
rapport som ble offentliggjort sist fredag.  

I rapporten foreslår direktoratet at det innføres nye nasjonale retningslinjer for utredning og 
diagnostisering av psykisk utviklingshemmede, og at hele finansieringsordningen legges om. 

Etter at VG høsten 2018 avdekket at brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen hadde 
blitt satt under vergemål på sviktende grunnlag, slo en regjeringsoppnevnt 
granskingskommisjon fast at det var begått en rekke feil i forbindelse med diagnosebruk, 
rapportering og opprettelse av vergemål for brødrene. 

– Gjennomgangen av Tolga-saken viser mangler i saksbehandlingen på alle områder og nivåer 
som er undersøkt, sa granskingsleder Rune Fjeld da rapporten ble lagt frem i Oslo 8. februar i 
år. 

mailto:frank.haugsbo@vg.no
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Tolga-rapporten er klar: Flere alvorlige funn 
En kartlegging VG gjorde høsten 2018, viste at antall utviklingshemmede som var rapportert 
inn av norske kommuner fra 2008 til 2017, hadde økt med 3000 personer.  
Den årlige registreringen av psykisk utviklingshemmede som får tjenester, påvirker hvor mye 
penger hver kommune får i overføringer fra staten. 

Fordeler over en milliard – ingen tilsyn 
I fjor høst ba Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet innhente kunnskap om 
grunnlaget for kommunenes innrapportering av personer med psykisk utviklingshemming. 
Direktoratet fikk også i oppdrag å undersøke hvilke kriterier som er lagt til grunn, hvilke 
instanser som har fastsatt diagnosen, og hvilke tjenester personene har mottatt.  

Det kom inn svar fra 249 kommuner og bydeler, som tilsvarer en svarprosent på 57. 

 
VANT FREM: Magnus Holøyen ble satt under vergemål mot sin vilje. I vergemålet ble det hevdet at 
Magnus var psykisk utviklingshemmet, noe som senere skulle vise seg ikke å stemme. Foto: Krister 
Sørbø 
 
Helsedirektoratet skriver at spørreundersøkelsen tyder på at nedgangen i antall 
utviklingshemmede er at kommunene ikke har fremskaffet den nødvendige dokumentasjonen 
på diagnosen.  

– Dette funnet ble også gjort av Riksrevisjonen i deres undersøkelse av inntektssystemet for 
kommunene i 2003. Dette kan tyde på at de faglige utfordringene ved ordningen er vedvarende, 
heter det.  

Tre brødre på Tolga 
Direktoratet peker samtidig på at årsaken til nedgangen i tallet på rapporterte diagnoser kan ha 
sin årsak i økte krav til dokumentasjon av diagnoser ved innrapportering. 

- I 2019 ble det innført krav om at revisor skulle kontrollere alle personene i kommunens lister 
og spesielt kontrollere dokumentasjon for diagnosene. Det er blitt formidlet at dette har ført til 
et stort arbeid for kommunene med å innhente attester som bekrefter at personen har en 
diagnose som medfører utviklingshemming, heter det. 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VRA2o4/tolga-rapporten-er-klar-flere-alvorlige-funn
https://www.vg.no/spesial/2018/pu-tilskuddene/
https://www.vg.no/spesial/2018/verge/
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Mæland krever svar i Tolga-saken 
Ifølge rapporten oppga 159 av kommunene som svarte på undersøkelsen at de som en følge av 
Tolga-saken hadde gjennomgått sin egen praksis for innrapportering 

- Nedgangen i tallet på rapporterte personer for siste år kan blant annet skyldes gjennomgang 
av rutinene i kommunene, som følge av medias omtale av Tolga kommune og økt kontroll med 
innrapporteringen, men dette har ikke noen nevneverdig innvirkning på andelen av personer 
som er registrert med utviklingshemming. Norges befolkning øker og antall personer med 
utviklingshemming øker.  

Av rapporten fremgår det at det er store forskjeller i andelen rapporterte personer med 
utviklingshemming, både i kommunene og på fylkesbasis. 

– Vår kartlegging tyder på at det er variasjon i de lokale rutinene og potensial for ulike praksis, 
skriver avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet i en pressemelding. 

I tillegg til Helsedirektoratets kartlegging, har Helsetilsynet gjennomført en stikkprøvekontroll 
der 90 kommuner og bydeler ble spurt om grunnlaget for utredning og diagnosesetting av 
utviklingshemmede.  

Kartleggingen viste at spesialisthelsetjenesten hadde stilt diagnosen i 83 prosent av de drøyt 
700 sakene som ble undersøkt. I to prosent av sakene var det uklart hvor diagnosen var stilt, 
mens det i resten av tilfellene ble oppgitt at diagnosen ikke var stilt i spesialisthelsetjenesten, 
noe som ifølge Helsetilsynet betyr at diagnosen er stilt i kommunene. 

 

I sin rapport konkluderer Helsetilsynet med at de aller fleste får diagnosen stilt korrekt. 

– De aller fleste personer med utviklingshemming får stilt diagnosen i den delen av helse- og 
omsorgstjenesten som har relevant og nødvendig kompetanse til å gjøre det, skriver 
Helsetilsynet. 

Ifølge rapporten ble det avdekket to tilfeller av feilaktig diagnostisering av psykisk 
utviklingshemming. I tillegg ble det avdekket åtte tilfeller der personene ikke skulle vært talt 
med i kommunens innrapportering til Helsedirektoratet. 

– De kommunene som har avdekket feil, svikt og mangelfull dokumentasjon, må bringe 
forholdene i orden, slår Helsetilsynet fast. 

Tastefeil ga Sirdal 4,7 millioner for mye i tilskudd 
Helsedirektoratet anbefaler nå at det utarbeides en nasjonal faglig retningslinje for utredning og 
diagnostisering av psykisk utviklingshemming. Det foreslås også flere andre tiltak for å heve 
kompetansenivået, blant annet disse: 

* Gjennomføring av en metodevurdering av de aktuelle verktøyene som benyttes i utredningen. 

* Utredning av metoder for å sikre tilstrekkelig kompetanse hos aktuelt helsepersonell som 
gjennomfører utredningen. 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6nRxp0/maeland-krever-svar-i-tolga-saken
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3j0E2A/tastefeil-ga-sirdal-47-millioner-for-mye-i-tilskudd
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* Etablering av et tverrfaglig læringsnettverk for utredning og diagnostisering av 
utviklingshemming. 

Direktoratet slår fast at det er utfordringer med dagens system for innrapportering av antall 
personer med utviklingshemming, og går inn for at dagens finansieringsordning legges om slik 
at kommunene får tilført midlene på en annen måte. 

– Et alternativ kan være at midlene delvis legges inn i rammetilskuddet og delvis overføres til 
ordningen med dekning av kostnadene til ressurskrevende brukere. 

Ifølge granskingsrapporten som ble lagt frem i februar, mottok Tolga kommune 7 millioner 
kroner som kommunen ikke hadde krav på som en følge av feil ved kommunens registrering av 
to av brødrene Holøyen. Denne uken avgjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet at 
kommunen slipper å betale pengene tilbake. 

Departementet begrunner dette blant annet med at tilbakekreving av rammetilskudd som er 
utbetalt i tidligere budsjettår, kan ha konsekvenser for innbyggernes tjenestetilbud. 

– Det er derfor ingen praksis for å kreve tilbakebetaling for forhold i tidligere budsjettår. Her 
dreier det seg om feil helt tilbake til 2011. I tillegg til dette, har departementet i denne saken 
lagt vekt på at en ikke på grunnlag av fylkesmannens rapport kan konkludere med at 
Tolga kommune bevisst har feilregistrert for å oppnå større statlige tilskudd enn det som er 
rettmessig. 

 



 
 

1 

 
SAK NR. 23/2020 
 

Vestre Toten kommune  
  

 
 
 
ÅRSREGNSKAP 2019 FOR TOTENBADET VESTRE  
TOTEN KF - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 20.05.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:   
1. Revisjonsberetning for 2019 
2. Styrets årsberetning for 2019 for Totenbadet KF 
3. Årsregnskap for 2019 For Totenbadet KF 
 

Vedlegg 1 (ettersendes) 
Vedlegg 2   
Vedlegg 3  
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP 2019 FOR 
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF 
 

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Totenbadet Vestre Toten KF for 
2019. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og 
revisjonsberetningen for 2019. 
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte 
dokumentene, og orienteringer fra foretakets revisor/Innlandet Revisjon IKS og 
kommuneadministrasjonen v/kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og 
regnskapsleder. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetning har en positiv totalkonklusjon, 
dvs. at revisor mener årsregnskapet er avlagt uten vesentlige feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer foretakets årsregnskap/årsberetning: 

• ………. 
• ………. 

 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert  
xx. mai 2020, har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for Totenbadet 
Vestre Toten KF for 2019. 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn / oppsummering: 
 
Kontrollutvalgets oppgave er å lage en uttalelse til årsregnskapet som skal følge regnskapssaken til 
kommunestyret. 
 
Revisor er invitert til å oppsummere revisjonsarbeidet og presentere revisjonsberetningen. 
 
Kommuneadministrasjonen er invitert til å presentere hovedtrekkene i årsregnskapet og styrets 
årsberetning. 
 
De utsendte dokumentene og orienteringene i møtet skal gi kontrollutvalget tilstrekkelig grunnlag for å 
kunne utforme en uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.   
 
Det er ingen regler eller standarder for hvordan kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet skal utformes. 
Forslag til vedtak i saken følger samme mal som tidligere år, som igjen er basert på et tidligere forslag 
fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF).  
 
Forslag til vedtak er utformet under forutsetning av at revisjonsberetningen ikke inneholder forbehold 
eller presiseringer til det avlagte årsregnskapet.  
 
 
Kontrollutvalgets oppgaver: 
 
Bakgrunn for saken er kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse ved regnskapsrevisjonen, jf. § 3 i 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon: 
 

§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser 
og avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 
 
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene 
og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 
 
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 
til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal 
kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 
 

 
 
Lovbestemte krav til foretakets årsberetning: 
 
I tillegg til årsregnskapet foreligger kommunens årsberetning. Årsberetningen har vært gjenstand for 
gjennomgang av revisor som en del av revisjonen av årsregnskapet som revisor uttaler seg om.  
 
Kommuneloven stiller følgende krav om innhold i årsberetningen:  
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§ 14-7.Årsberetning 
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller 
fylkeskommunens samlete virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for 
hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. 

Årsberetningene skal redegjøre for 

a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om 
den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid 

b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige 
avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene 

c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig 
betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne 

d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard 
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 

f)  hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter 
likestillings- og diskrimineringsloven § 26. 

Årsberetningene skal avgis senest 31. mars. 

 
 
Oppfølging av vedtak i kommunestyre og kontrollutvalg og påpekninger fra revisor: 
 
Det foreligger ingen vedtak i kommunestyret eller kontrollutvalget om foretakets regnskapsførsel eller 
økonomirutiner til særskilt oppfølging. Det foreligger heller ingen påpekninger fra revisor til 
oppfølging. Med påpekninger fra revisor refereres til kommunelovens krav om rapportering fra revisor 
vedr: 

• Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor - nummererte brev (jf. kommunelovens § 24-7) 
• Revisjonsberetningen (jf. kommunelovens § 24-8) 
• Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen (jf. kommunelovens § 24-9) 
 

Det vises for øvrig til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for i fjor (se under). 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FJORÅRETS ÅRSREGNSKAP: 
 

 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP 2018 FOR 
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF 
 

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Totenbadet Vestre Toten KF 
for 2018. Sammen med årsregnskapet forelå foretakets årsberetning og 
revisjonsberetningen for 2018. 
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte 
dokumentene, og orienteringer fra foretakets revisor/Innlandet Revisjon IKS 
og kommuneadministrasjonen v/rådmann, assisterende rådmann og 
regnskapsleder. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetning har en positiv 
totalkonklusjon, dvs. at revisor mener årsregnskapet er avlagt uten vesentlige 
feil.  
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Kontrollutvalget har følgende kommentarer foretakets 
årsregnskap/årsberetning: 
 

a) Foretakets årsresultat og økonomiske stilling: 
Kontrollutvalget har merket seg at foretaket regnskap for 2018 viser et 
merforbruk («underskudd») på 935 676 kroner.  
Dette er en vesentlig forværring fra fjoråret der det var et 
mindreforbruk («overskudd») på 968 784 kroner. 
 
Årsaken til det svake resultatet i 2018 er at vedtak om overføring av 
overskuddet i 2017 til kommunen regnskapsteknisk er ført som utgift i 
2018-regnskapet. Dette har ikke noe med driften av Totenbadet i 2018 
å gjøre, og regnskapsført netto driftsresultat i 2018 blir dermed 
misvisende. Korrigerer man for dette forholdet så gir dette et korrigert 
netto driftsresultat i 2018 på 33 108 i merinntekt («overskudd»). Det 
vises for øvrig til note 9 til årsregnskapet. 
 
Det er viktig å merke seg at resultatet ikke inkluderer kostnader knyttet 
til bygningsmassen. Dette ansvaret tilligger Vestre Toten kommune 
gjennom en egen avtale mellom driverselskapet (Totenbadet) og 
kommunen. Se egen kommentar om dette under. 
 
Av øvrige forhold har kontrollutvalget merket seg: 

• Tilfredsstillende likviditetssituasjon. 
• Ingen reserver (disposisjonsfond). 

 
b) Behov for avklaring av fordeling mellom foretaket og kommunen 

mht. vedlikeholdsutgifter 
Det foreligger en egen avtale mellom driverselskapet (Totenbadet) og 
kommunen når det gjelder utgifter knyttet til vedlikehold av 
bygningsmassen. 
 
Kontrollutvalget registrerer at det i 2018 har vært uklarheter om 
fordeling av utgifter mellom foretaket og kommunen, og oppfatter det 
slik at det er behov for gjennomgang av avtalen med tanke på 
avklaring/presisering av foretakets (leietaker) og kommunens 
(utleiers) ansvar for de ulike utgiftene.  
 
Rådmannen har informert kontrollutvalget om at det vil bli foretatt en 
gjennomgang og avklaring i løpet av 2019. Kontrollutvalget vil følge 
opp dette overfor rådmannen i løpet av året.    
 

c) Stabil besøksutvikling: 
Kontrollutvalget har merket seg at besøkstallet i 2018 er på samme 
gode nivå som i 2017. Nedenfor følger en oversikt de siste 5 årene, der 
man ser at besøkstallet de siste årene har vært svært stabilt. 
Kontrollutvalget oppfordrer til at utviklingen over tid også 
fremkommer i styrets årsrapport under punktet «Besøkstall – 
utvikling». 
 

År 2018 2017 2016 *) 2015 2014 
Besøk 120 000 120 000 105 000 115 000 115 000 
 
 *) I 2016 var skolesvømmingen ikke lagt til Totenbadet. 
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d) Utvikling av foretakets årsrapport:  

Kontrollutvalget savner beskrivelse av økonomi og utviklingstrekk 
innenfor sentrale nøkkeltall i foretakets årsrapport. I likhet med i fjor, 
oppfordrer kontrollutvalget om en nærmere gjennomgang av 
foretakets årsrapportering.  
Rådmannen har informert kontrollutvalget om at han vil følge opp 
dette overfor foretaket i løpet av 2019. 
 

Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet 
datert 15. april 2019, har kontrollutvalget ingen merknader til 
årsregnskapet for Totenbadet Vestre Toten KF for 2018. 
 

 



Årsberetning Totenbadet KF 2019 Side 1 
 

Styrets årsberetning for Totenbadet 
Vestre Toten KF for 2019 

Innledning 
Raufoss Badeland ble åpnet i 1992. Vestre Toten kommune har i alle år etter åpningen vært 
eier av anlegget, men anlegget har vært driftet av forskjellige selskaper opp igjennom 
historien.  

Brukeravtale. 
 Det er utarbeidet en avtale med det formål å regulere ansvarsforholdene vedrørende 
forvaltning, drift, vedlikehold av- og investering i bygningsmassen som Vestre Toten 
kommune eier, samt å definere ansvarsforhold omkring de oppgaver som 
eiendomsavdelingen skal utføre for Totenbadet. 
Avtalen omfatter også investeringer/prosjekter. 

Vedlikehold og rehabilitering  
Vi har i løpet av 2019 oppgradert våre trimrom både med nytt utstyr og maling på vegger og 
gulv. Flere og flere bruker våre trimrom så det er viktig at utstyret er i orden slik at trening 
utføres på en trygg måte. Det er i løpet av året bygd en ny trapp fra parkeringsplass opp til 
entréen. Denne er utstyrt med varmekabel. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger 
på dette. 
Fortsatt sliter vi med vårt svømmebasseng og eksakt dato på når rehabilitering skal utføres 
er ikke satt. Vi er opptatt av at gjennomføre dette i en periode da det er minst trafikk i 
anlegget.  
 

Besøkstall – utvikling 
Anlegget hadde i 2019 135 000 besøkende. Dette fordelte seg på 58 000  enkeltbilletter,  19 
000 familiebilletter og 58 000 besøk med årskort.  Dette er rekord for Totenbadet med hele 
18 000 flere en i 2018. Vi ser altså at de satsninger som Totenbadet gjør mottas positivt hos 
folk og viktigheten av kontinuerlige forbedringer for å utvikle anlegget er viktig. Totenbadet 
har også veldig dyktig personal som skaper trivsel og trygghet før kunden. 
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Organisering av driften 

Styret 
Totenbadet Vestre Toten KF har følgende personer i styret: 

Stein Giæver, styreleder 
Elisabeth Lund, nestleder 
Mari Jeppestøl Styremedlem 
Ole Anders Hoff, styremedlem 
Attila K. Martinovics, styremedlem, ansattes representant 
 

Verdier/Etikk 

Selskapet er gjennom sitt instruksverk, som er en del av Internkontrollsystemet, opptatt av å 
sikre at kommunens og selskapets etiske grunnverdier ivaretas. Selskapet er med i 
antidoping Norge og alle som trener må akseptere uanmeldte kontroller. Kjønnsfordelingen 
blant ansatte er søkt så nær opp til 50/50 som praktisk mulig, og det skilles ikke på personer 
i forhold til etnisk bakgrunn eller religiøs overbevisning. Det er etablert egne garderober for 
funksjonshemmede og anlegget er designet med tydelige lederlinjer for evt. svaksynte.  

Organisasjonsmodell 
Foretaksmodellen stiller bestemte krav til organisasjonen generelt og administrasjonen 
spesielt. Det er derfor behov for kontinuerlig å vurdere oppgaver, roller og ansvar for å sikre 
en effektiv organisasjonsform tilpasset de utfordringer bedriften står overfor, samtidig som 
det er viktig å opprettholde en”Lean” organisering slik at kostnader holdes under kontroll. I 
forbindelse med strategiarbeidet ble det identifisert seks hovedområder eller pilarer som 
bedriftens aktivitet er basert på. Hver av disse hovedaktivitetene er igjen inndelt i 
underaktiviteter.  
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Administrasjon 
Administrasjonen består av daglig leder, Rickard Claesson, og en sekretær i 50 % stilling.  
Vestre Toten kommune leverer tjenester som regnskapsføring og lønnsutbetaling samt 
datatjenester.  

Ansatte 
Totenbadet har sysselsatt totalt 14,9 årsverk.  I tillegg har kommunens frisklivssentral brukt 1 
heltid. 

Fordeling mellom kjønn 
Det er en bra fordeling mellom kjønnene. 27 av de ansatte er kvinner og 25 menn, det vil si 
at 52 % av de ansatte er kvinner og 48 % er menn, også antall årsverk fordeler seg tilnærmet 
50/50. Styret har derfor ikke sett noen grunn til å iverksette tiltak for å endre denne 
balansen.  Styret består av to kvinner og to menn i tillegg til de ansattes representant som 
også er mann.  

Sykefravær 
Sykefraværet var i 2019 på 6,7 %. Selskapet har en nærværsprosent på 93,3%. Dette er ett 
høgt fravær om man ser historisk på Totenbadet, men grunnen er att vi har hatt en heltids 
sykemeldt i hele 2019. Sykefraværet totalt sett er ikke arbeidsrelatert 
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Økonomi 

Resultat 
Netto driftsresultat 2019 ga et mindre forbruk på 1 051 621kr. Dette er det beste resultatet i 
Totenbadets historie. 

I  

Strømforbruk 

Om man ser på strømforbruket på totenbadet de siste 4 årene så har dette leget ganske 
jamt. Vi hadde en dipp i 2018 men den førklares med  veldig gott vær og lite besøk i løpet av 
sommeren. Vi jobber kontinuerlig med att minke dette forbruke men med fler og fler folk 
som besøker oss så går det også åt mere strøm. 
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Kommentarer 
 2019 har vart ett veldig bra år før Totenbadet. Publikumsrekord med 135 000 besøkende og 
ett mindre forbruk på 1 051 621kr er strålende. 2019 er også første året som avtalen med 
kommunen er i drift. Dette innebærer att Totenbadet drifter alt inne i anlegget og 
kommunen alt ute. Dette innebærer for Totenbadet i 2019 att kostnadene har gått opp med 
ca 500 000kr sammenlignet med tidligere år.  

2020 

2020 blir ett nytt spennende år for Totenbadet. Ny Relax avdeling med både kald kulp og 
tropisk regn vil gjøre vår Relax til den beste i vår region. Med dette tiltaket forventes det at 
antall besøkende vil stige ytterligere i 2020.  Nytt ventilasjonsanlegg for trimrommene vil bli 
installert i 2020. Dette vil gi en betydelig bedre luftkvalitet i disse rommene. 

Raufoss,  

 

___________________________       _____________________________ 

Stein Giæver       Elisabeth Lund 

Styreleder       Styrets nestleder 

 

 

____________________________    ______________________________ 

Mari Jeppestøl       Ole Anders Hoff 

Styremedlem       Styremedlem 

 

 

_____________________________    _______________________________ 

Attila K. Martinovics      Rickard  Claesson 

Styremedlem       Daglig leder 
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SAK NR. 24/2020 
 

Vestre Toten kommune  
 
 
 
 
 
ÅRSREGNSKAP 2019 FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE – 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 20.05.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:   
1. Revisjonsberetning 2019 – Vestre Toten kommune 
2. Årsregnskap 2019 for Vestre Toten kommune 
3. Årsrapport 2019 for Vestre Toten kommune 

 

Vedlegg 1 (ettersendes) 
Vedlegg 2 (eget vedleggdokument) 
Vedlegg 3 (eget vedleggdokument) 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VESTRE TOTEN KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2019 
 

Kontrollutvalget har behandlet Vestre Toten kommunes årsregnskap for 2019. Sammen 
med årsregnskapet forelå revisors beretning og kommunens årsrapport for 2019.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte 
dokumentene, og orienteringer fra kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og 
kommuneadministrasjonen ved kommunedirektør, ass. kommunedirektør og 
regnskapsleder. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at fremlagte revisjonsberetning fra Innlandet Revisjon 
IKS har en positiv totalkonklusjon, dvs. at revisor mener kommunens årsregnskap for 
2019 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskapet og den lovpålagte delen av 
årsrapporten (årsberetningen):    
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• ……  
• ……(fylles ut i møtet) 

 
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert xx. mai 
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap og årsberetning 
for 2019. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Oppsummering: 
 
Kontrollutvalgets oppgave er å lage en uttalelse til årsregnskapet som skal følge regnskapssaken til 
kommunestyret, via formannskapet. 
 
Revisor er invitert til å oppsummere revisjonsarbeidet og presentere revisjonsberetningen. 
 
Kommunedirektør/administrasjonen er invitert til å presentere hovedtrekkene i årsregnskapet og 
årsrapporten. 
 
De fremlagte dokumentene, sammen med presentasjonene i møtet, skal gi kontrollutvalget et forsvarlig 
grunnlag til å utforme en uttalelse til årsregnskapet.  
 
Tidligere kommunikasjon med revisor gjennom året er også en del av grunnlaget for saken. Det vises 
her til følgende orienteringer fra revisor gjennom året: 

• Presentasjon av revisjonsplan/revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet.  
• Statusrapportering etter utført interimsrevisjon.  

 
Det finnes ingen standard for hvordan kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet skal utformes.  
Forslag til vedtak i saken følger samme mal som tidligere år, som igjen er basert på et tidligere forslag 
fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF).  
 
Bakgrunn / kontrollutvalgets oppgaver: 
 
Bakgrunn for saken er kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse ved regnskapsrevisjonen, jf. § 3 i 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon: 
 

§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser 
og avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 
 
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene 
og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 
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Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 
til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal 
kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 
 

 
 
Lovbestemte krav til kommunens årsberetning: 
 
I tillegg til årsregnskapet skal det utarbeides en årsberetning (lovpålagt rapportering). Årsberetningen er 
gjenstand for gjennomgang av revisor som en del av revisjonen av årsregnskapet som revisor uttaler seg 
om.  
 
Kommuneloven stiller følgende krav om innhold i årsberetningen:  
 

§ 14-7.Årsberetning 
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller 
fylkeskommunens samlete virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for 
hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. 

Årsberetningene skal redegjøre for 

a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den 
økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid 

b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik 
fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene 

c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig 
betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne 

d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard 
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 

f)  hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter 
likestillings- og diskrimineringsloven § 26. 

Årsberetningene skal avgis senest 31. mars. 

 
 
Oppfølging av vedtak i kommunestyre og kontrollutvalg og påpekninger fra revisor: 
 
Vedtak i kommunestyret eller kontrollutvalget om foretakets regnskapsførsel eller økonomirutiner skal 
følges opp særskilt. Med påpekninger fra revisor refereres til kommunelovens krav om rapportering fra 
revisor vedr: 

• Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor - nummererte brev (jf. kommunelovens § 24-7) 
• Revisjonsberetningen (jf. kommunelovens § 24-8) 
• Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen (jf. kommunelovens § 24-9) 

 
Det vises for øvrig til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for i fjor (se under). 
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FJORÅRETS ÅRSREGNSKAP: 
 

 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VESTRE TOTEN KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
 

Kontrollutvalget har behandlet Vestre Toten kommunes årsregnskap for 2018. 
Sammen med årsregnskapet forelå revisors beretning og rådmannens årsberetning 
for 2018.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte 
dokumentene, og orienteringer fra kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og 
kommuneadministrasjonen ved rådmann, assisterende rådmann og regnskapsleder. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv 
totalkonklusjon når det gjelder årsregnskapet, men at revisor i sin beretning påpeker 
følgende lov-/regelverksbrudd: 
 

• Kommunens prinsipper for beregning av gebyrer for selvkosttjenester er i 
strid med regelverket for selvkost. 

 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap/årsrapport for 2018: 
 

a) God økonomistyring og budsjettdisiplin:  
Den ordinære driften (tjenesteområdene) viser et mindreforbruk 
(«overskudd») på ca. 1 millioner kroner samlet sett, sammenlignet med 
regulert budsjett. Merforbruket utgjør kun 0,1 % av sum driftsutgifter, og er å 
anse som et svært godt treff. Samlet sett indikerer dette en gjennomgående god 
økonomistyring og budsjettdisiplin innenfor den styrbare delen av driften.  
Utfordringene er fortsatt store innen helse/barnevern (merforbruk ca. 10,5 
millioner)  

 
b) Forbedret økonomisk situasjon og handlefrihet:  

Kontrollutvalget vil her peke på følgende forhold: 
 
 Positivt netto driftsresultat på 5,9 millioner:  

Dette utgjør 0,6 % av driftsinntektene. Det positive resultatet skyldes 
merinntekter på skatt og høyere statlige tilskudd for ressurskrevende 
brukere, dvs. forhold utenfor kommunens kontroll. Anbefaling fra 
sentrale myndigheter er at man har et netto driftsresultat som 
minimum utgjør 1,75 % av driftsinntektene. Dette for å kunne avsette 
midler til egenfinansiering av investeringer og for å kunne håndtere 
uforutsette svingninger i driften gjennom året.  

 Moderat rente- og avdragsbelastning:  
Renter og avdrag utgjør 5,1 % av driftsinntektene pr. 31.12.2018. 
Dette er under normen om maks 7 %.  Her kan opplyses at kommunen 
ikke betaler mer i avdrag enn kommunelovens minstekrav, jf. note 9 til 
årsregnskapet.  

 Økte reserver/disposisjonsfond: 
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Pr. 31.12.2018 har kommunen bokført 67,2 millioner i 
disposisjonsfond. Fondet er økt med ca. 27,1 millioner i løpet av året. 
Fondet utgjør ca. 6,5 % av sum driftsinntekter.  
 

c) Utviklingen i lånegjelden: 
Langsiktig lånegjeld pr. 31.12.2018 er ca. 1,6 milliard kroner (eksklusive 
pensjonsforpliktelser). Gjelden er økt med ca. 120 millioner i 2018 og utgjør 
ca. 155 % av brutto driftsinntekter. Dette er vesentlig høyere enn gjennomsnitt 
for sammenlignbare kommuner (kostragruppe 7) som er 114,5 %.  
Fylkesmannens benytter netto lånegjeld for å karakterisere kommunenes 
gjeldssituasjon (langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte 
lånemidler).  
Det er ingen entydig grense for når en kommune kan sies å ha et høyt 
gjeldsnivå, men ofte brukes en tommelfingerregel som tilsier at netto lånegjeld 
over 75-80 % av driftsinntektene gir begrenset økonomisk handlingsrom for 
kommunene. Ved utgangen av 2018 utgjorde Vestre Toten kommunes netto 
lånegjeld  
117,5 % av brutto driftsinntekter. Dette er høyt over anbefalt nivå, og er nest 
høyest av kommunene i Innlandet. Utviklingen i lånegjelden krever 
oppmerksomhet i tiden fremover.  
 

d) Investeringsprosjekter: Styring, kontroll og informasjon til politikerne  
Ubrukte lånemidler (lån tatt opp til investeringer som ennå ikke er 
gjennomført) utgjør 31.12.2018 ca. 69,3 millioner. Kontrollutvalget er 
orientert om at de store ubrukte lånemidlene i stor grad skyldes forsinkelser i 
vedtatte investeringsprosjekter og kapasitetsproblemer knyttet til planlegging 
og prosjektstyring.  
 
Høy andel ubrukte lånemidler og restanser på gjennomføring av vedtatte 
investeringsprosjekter reiser spørsmålet om styring og oppfølging av 
kommunestyrets vedtak om gjennomføring. Kontrollutvalget vil følge opp 
saken overfor rådmannen i løpet av året. Det vises for øvrig til vedtak i 
kontrollutvalget i sak 47/2018 der rådmannen ble oppfordret til å «legge frem 
en helhetlig oversikt over investeringsprosjekter i tilknytning til kommunens 
årsregnskap og årsrapport for 2018, og at det gis tilstrekkelig informasjon til 
politikerne om de ulike prosjektene». 
 

e) Pensjoner: 
Kontrollutvalget ønsker å gjøre særskilt oppmerksom på følgende:  
 
 Utsatt kostnadsføring av pensjoner – ca. kr. 67 millioner (balanseført 

premieavvik): Kommunen har valgt å skyve pensjonskostnader foran seg, 
slik lovverket gir anledning til, og slik svært mange kommuner gjør. Den 
utsatte kostnadsføringen (omtalt som premieavvik i balansen) utgjør pr. 
31.12.2017 ca. 67 millioner (2017: 63,4 millioner). Dette vil komme til 
belastning i fremtidige regnskaper.  
Kommunen har pr. 31.12.2018 ikke avsatt midler til å møte disse 
kostnadene. Størrelsen på frie fond (disposisjonsfond) er mindre enn 
premieavviket.  
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 Bokført netto pensjonsforpliktelse – ca. 170 millioner: Bokførte 

pensjonsmidler (eiendel) i balansen utgjør ca. 1,1 milliarder, mens 
beregnede pensjonsforpliktelser (gjeld) i balansen utgjør ca. 1,3 
milliarder. Differansen utgjør ca. 170 millioner i netto forpliktelse 
(langsiktig gjeld). 
Netto pensjonsforpliktelse er vesentlig redusert sammenlignet med fjoråret 
(fra ca. 230 millioner til ca. 170 millioner). Kontrollutvalget har forstått 
det slik at bokført netto pensjonsforpliktelse ikke innebærer en reell 
betalingsforpliktelse, og at den bokførte gjelden derfor ikke representerer 
noen bekymring når det gjelder kommuneøkonomien.  

 
f) Selvkostberegning - Byggesak: 

Kontrollutvalget er opplyst om at det er foretatt selvkostberegninger innenfor 
Byggesak, selv om dette ikke fremgår av årsregnskapets note 8 som viser 
selvkostberegninger. Kontrollutvalget oppfordrer rådmannen til å innarbeide 
opplysninger om Byggesak i noten om selvkostberetninger i årsregnskapet for 
neste år. 

 
g) Øvrige forhold: 
 
 Årsavslutningsprosessen, bemanning/kapasitet mv.:  

Kontrollutvalget har de senere årene påpekt kommunens utfordringer med 
å avlegge årsregnskapet innen lovpålagt frist den 15. februar. 
Kontrollutvalget registrerer en klar forbedring for 2018-regnskapet 
sammenlignet med tidligere år (avlagt 26. februar 2019). 
 

 Årsrapportens redegjørelse for etikk og internkontroll: 
Kommunelovens § 48 nr. 5 krever at det skal  
 

«…redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt 
for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten».  

 

Selv om både etikk og internkontroll er omtalt i rådmannens årsrapport 
for 2018 (s. 17-18) vil kontrollutvalget også i år påpeke at det foreligger 
et forbedringspotensial i presentasjonen av kommunens gode og 
systematiske arbeid på områdene. Særlig gjelder dette for temaet 
internkontroll. Det vises her også til ny kommunelov (gjeldende fra 2020) 
om styrking av kravet om rapportering til kommunestyret om 
internkontrollen. 
 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 
15. april 2019, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap 
for 2018. 
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