
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, 8. juni 2021. 
J.nr./referanse: 10-21/VT/ks 

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp) 
Torill Hansen (Uavh.)  
Hege Eriksen (Ap)  
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara  

 
 

 

 
 
 
 
Kopi til orientering: 
- Ordfører og kommunedirektør 
- Innlandet Revisjon IKS 

 
 
 

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Onsdag 16. juni 2021 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1430 
Sted:  Rådhuset, formannskapssalen 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Forfall og innkalling av vara: 
Hege Eriksen (Ap) har meldt forfall. Første vara for Ap, Stein Knutsen, er innkalt. 
 
Første vara for H/Sp/Frp, Inger Lilleby Fløgum (H), har meldt forfall.  
Andre vara for H/Sp/Frp, Gina Marie Sørum Sveen (Sp) er innkalt.  
 
Eventuelt ytterligere forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-
post kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Kommunedirektøren/administrasjonen deltar fra kl. 0900 i f.m. følgende saker: 
 
 Sak 26 – Digitalisering og gevinstrealisering 
 Sak 27 - Personvern og etterlevelse av personvernloven 
 Sak 28 - IT-sikkerhet i Vestre Toten kommune  

 
 

Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 
 
 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no
mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 

 

 
 

KONTROLLUTVALGET I  
VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 

SAKSLISTE 

 

FOR MØTE I RÅDHUSET  

 

 

Onsdag 16. juni 2021 
 

 
 
SAK NR. 23/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.04.2021 
 
SAK NR. 24/2021 TERTIALRAPPORT 1/2021 FRA INNLANDET REVISJON 

IKS 
 
SAK NR. 25/2021 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2020 
 
SAK NR. 26/2021 DIGITALISERING OG GEVINSTREALISERING  
 
SAK NR. 27/2021 PERSONVERN OG ETTERLEVELSE AV 

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN  
 
SAK NR. 28/2021 IT-SIKKERHET I VESTRE TOTEN KOMMUNE  
 
SAK NR. 29/2021 AVTALE OM KJØP AV SEKRETÆRTJENESTER – BRUK 

AV OPSJON FOR 2022 
 
SAK NR. 30/2021 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 27.05.2021 
 
SAK NR. 31/2021 EGENEVALUERING – KONTROLLUTVALGETS 

VIRKSOMHET, ROLLE OG FUNGERING 
 
 
 
 
 

Raufoss, 7. juni 2021. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 23/2021 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.05.2021 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 16.06.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 05.05.2021 

 
Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.05.2021 godkjennes. 
 

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

VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 5. mai 2021 holdt kontrollutvalget møte kl. 0900 – 1400. 
Møtet ble gjennomført som fjernmøte (Teams). 

Som medlemmer møtte: 
Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap) 
Bjørn Iversen (Sp) 
Hege Eriksen (Ap) 

Følgende medlem hadde meldt forfall: 
Ingen 

Følgende medlem møtte ikke: 
Torill Hansen (Uavh.)  

Følgende varamedlemmer møtte: 
Odd-Harry Haugen (Frp), tredje vara for H/Sp/Frp 

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall: 
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp 
Gina Mari Sørum Sveen (Sp), andre vara for H/Sp/Frp 

Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass. kommunedirektør Odd Arnvid 
Bollingmo og regnskapssjef Jan Ove Rustestuen (alle deltok under sakene 21 og 22). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ingebjørg Dybdal (sakene 21 
og 22). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret, ordfører, kommunedirektøren, kontrollutvalgets medlemmer og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Asgeir Sveen som møteleder. 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

Til behandling: 

SAK NR. 19/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.04.2021 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.04.2021 godkjennes. 

VEDLEGG
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SAK NR. 20/2021 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 25.03.2021  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kommunestyrets møte 25.03.2021 tas til orientering.  
 

 
 
SAK NR. 21/2021 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020 FOR 

TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  

 
Fra behandlingen: 
Under første del av saken orienterte Innlandet Revisjon IKS om 
årsregnskapet, oppsummerte revisjonsarbeidet og presenterte 
revisjonsberetningen. Fra Innlandet Revisjon IKS deltok 
oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal. Revisjonsberetning, 
datert 04.05.2021, ble lagt frem/presentert i møtet.  
 
Under andre del av saken orienterte kommunedirektøren om 
foretakets årsregnskap og drift. Fra administrasjonen deltok 
kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass. kommunedirektør Odd 
Arnvid Bollingmo og regnskapssjef Jan Ove Rustestuen. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020 FOR 
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF  
 
Innledning: 
Kontrollutvalgets oppgave er å uttale seg om foretakets 
årsregnskap og årsberetning, jf. kommunelovens § 14-3.  
 
Kontrollutvalget har behandlet foretakets årsregnskap for 2020. 
Sammen med årsregnskapet forelå revisors beretning og styrets 
årsberetning.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de 
ovennevnte dokumentene og orienteringer fra foretakets 
revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommunedirektøren.  
 
Revisors beretning: 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en 
positiv totalkonklusjon, dvs. at revisor mener kommunens 
årsregnskap for 2020 er avlagt uten vesentlig feil og at lovmessige 
krav er oppfylt.  
 
Styrets årsberetning: Betydelig forbedringspotensial 
Kontrollutvalget har vurdert om de formelle kravene til 
årsberetningen er fulgt, jf. kommunelovens § 14-7.  
 
Selv om alle områdene som det stilles krav om i lovverket at skal 
redegjøres for er omtalt i den fremlagte årsberetningen, mener 
kontrollutvalget det foreligger et betydelig forbedringspotensial. 
 
Av tema som man mener er for svakt omtalt i årsberetningen kan 
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nevnes økonomi (nøkkeltall, trender, analyse), internkontroll og 
avviksforklaringer (mellom regnskap og budsjett). I tillegg til 
bedre beskrivelser av dagens situasjon må det også forventes at en 
årsrapport inneholder kvalifiserte vurderinger omkring 
utviklingen fremover. Spesielt viktig er dette i en situasjon der 
selskapet pr. 31.12.2020 har lagt bak seg et år med stort 
underskudd, alle reserver er brukt opp, negativ egenkapital og 
fremførbart underskudd. Dette med kostnader knyttet til Covid-19 
og foretakets muligheter til å benytte seg av 
kompensasjonsordninger burde også vært redegjort for i 
årsberetningen.  
 
Kommunedirektøren har informert kontrollutvalget om at man vil 
bidra inn i årsberetningen med mer/bedre omtale av foretakets 
styring og kontroll (internkontroll). Kontrollutvalget oppfordrer 
styret til å søke bistand hos kommuneadministrasjonen for råd og 
veiledning også innenfor andre områder i årsberetningen.   
 
Økonomi: Alvorlig økonomisk situasjon  
Kontrollutvalget har merket seg at foretakets regnskap for 2020 
viser et negativt netto driftsresultat på 2 481 461 kroner. Dette er 
en vesentlig forverring sammenlignet med 2019 der man hadde et 
positivt netto driftsresultat på 1 020 470 kroner. Årsaken til det 
svake resultatet i 2020 er lavere besøkstall pga. Covid-19, 
herunder at anlegget har vært stengt i tre måneder.  

 
Kontrollutvalget vurdering av situasjonen som alvorlig begrunnes 
slik:  

• Stort «underskudd» i driften i 2020 
• Alle reserver brukt opp (disposisjonsfond kr. 0 pr. 

31.12.2020). 
• Negativ egenkapital (udekket andel av årets underskudd kr. 

1 429 839) 
 

Det er viktig å merke seg at regnskapet til Totenbadet ikke 
inkluderer kostnader knyttet til bygningsmassen. Dette ansvaret 
tilligger Vestre Toten kommune gjennom en egen avtale mellom 
driverselskapet (Totenbadet) og kommunen.  

 
Fremtidsutsikter for foretaket: 
Foretaket ble hardt rammet av Covid-19 i 2020 med en nedgang i 
besøkstallet med ca. 30 % (40 000 færre besøkende). Foretaket 
synes derimot å ha bygge opp gode konsepter, noe som også bidro 
til å begrense nedgangen/tapet i 2020. Kontrollutvalget vurderer 
situasjonen slik at foretaket, til tross for en alvorlig økonomisk 
situasjon pr. 31.12.2020, har et godt fundament for å videre drift 
og god økonomisk utvikling etter hvert som situasjonen i 
samfunnet normaliseres.  
 
Oppfølging av påpekninger fra revisor: 
Det foreligger ingen påpekninger fra regnskapsrevisor som ikke 
er fulgt opp.  
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Oppfølging av vedtak i kommunestyrets om 
regnskapsrevisjoner: 
Det foreligger ingen vedtak i kommunestyret om 
regnskapsrevisjoner som ikke er fulgt opp.  
 
Kontrollutvalgets konklusjon: 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner 
foretakets årsregnskap og årsberetning for 2020. 
 

 
 
SAK NR. 22/2021 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2020 FOR VESTRE 

TOTEN KOMMUNE - KONTROLLUTVALGETS 
UTTALELSE 

 
Fra behandlingen: 
Under første del av saken orienterte Innlandet Revisjon IKS om 
årsregnskapet, oppsummerte revisjonsarbeidet og presenterte 
revisjonsberetningen. Fra Innlandet Revisjon IKS deltok 
oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal. Revisjonsberetningen, 
datert 05.05.2021, ble lagt frem/presentert i møtet. 
 
Under andre del av saken presenterte administrasjonen 
hovedtrekkene i kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020.   
Fra administrasjonen deltok kommunedirektør Bjørn Fauchald, ass. 
kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo og regnskapssjef Jan Ove 
Rustestuen. 

 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VESTRE 
TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG 
ÅRSBERETNING FOR 2020 
 

Innledning: 
Kontrollutvalgets oppgave er å uttale seg om kommunes 
årsregnskap og årsberetning før formannskapet innstiller til 
vedtak, jf. kommunelovens § 14-3.  
 
Kontrollutvalget har behandlet kommunens årsregnskap for 2020. 
Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og 
kommunens årsrapport (inkludert lovpålagt årsberetning, jf. 
kommuneloven § 14-7).  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de 
ovennevnte dokumentene, og orienteringer fra kommunens 
revisor og kommuneledelsen. 
 
Revisors beretning: 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en 
positiv totalkonklusjon, dvs. at revisor mener kommunens 
årsregnskap for 2020 er avlagt uten vesentlig feil og at lovmessige 
krav er oppfylt.  
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Årsberetningen: 
Kontrollutvalget har vurdert om de formelle kravene til 
årsberetningen er fulgt, jf. kommunelovens § 14-7. Alle områdene 
som det stilles krav om at det skal redegjøres for er omtalt i den 
fremlagte årsberetningen.  
 
Kontrollutvalgets kommentarer til årsregnskap og 
årsberetning:    

 
a) Økonomisk situasjon og finansielle måltall:  

Kommunen skal vedta finansielle måltall for utviklingen av 
kommunens økonomi, jf. kommunelovens § 14-2. Ingen av de 
tre økonomiske måltallene som kommunestyret har vedtatt er 
oppfylt: 
 

 Måltall  Resultat 
2020 

 

 

Netto driftsresultat  
(i % av brutto 
driftsinntekter)  

Minimum 

 2,0 %  

 
-1,8 % 

 

Disposisjonsfond  
(i % av brutto 
driftsinntekter) 

Minimum 
10 % 

 
4,1 % 

 

 

Lånegjeld  
(i % av brutto 
driftsinntekter) 

Maksimum 
 80 % 

 
141 % 

 

 
Kommunens handlefrihet er betydelig forverret gjennom 
året og kommunens finansielle stilling pr. 31.12.2020 må 
betegnes som svak.  

 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til måltallene: 
 
• Netto driftsresultat:  

Regnskapet for 2020 er avlagt med et negativt netto 
driftsresultat på 20,1 millioner i 2020 (- 1,8 % av 
driftsinntektene). Anbefaling fra sentrale myndigheter er at 
man har et netto driftsresultat som minimum utgjør 1,75% 
av driftsinntektene over tid. Dette for å kunne avsette 
midler til egenfinansiering av investeringer og for å kunne 
håndtere uforutsette svingninger i driften gjennom året. 
Netto driftsresultat under anbefalt nivå vil gi svekket 
handlingsfrihet over tid og vil ikke være bærekraftig. 

 

• Disposisjonsfond – stekt redusert:  
Disposisjonsfondet er redusert med ca 24 millioner i 2020, 
og fondet er pr. 31.12.2020 på ca. 45 millioner. 
Anbefaling fra sentrale myndigheter er at 
disposisjonsfondet bør utgjøre minimum 5-10 % av brutto 
driftsutgifter. Kommunens disposisjonsfond pr. 
31.12.2020 utgjør 4,1 % av brutto driftsinntekter, dvs. en 
del under anbefalt nivå. Lite disposisjonsfond gir svak 
handlefrihet og økt sårbarhet mht. svingninger i driften. 
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• Lånegjeld: 

Kommunens lånegjeld (langsiktig gjeld ekskl. 
pensjonsforpliktelser og utlån) utgjør 141 % av brutto 
driftsinntekter. Dette er langt over kommunens eget 
langsiktige måltall om maksimum 80 %. Anbefaling fra 
sentrale myndigheter er at netto lånegjeld ikke overstiger 
75-80 % av brutto driftsinntekter. Utviklingen i 
lånegjelden krever oppmerksomhet i tiden fremover.  

 
b) Andre forhold:  
 

• Ubalanse i driften – 8,4 millioner: 
Den ordinære driften (tjenesteområdene) viser samlet et 
negativt avvik på 8,4 millioner sammenlignet med regulert 
budsjett. Merforbruket utgjør under 1 % av sum 
driftsinntekter, noe som må anses som et svært godt treff 
samlet sett.  
En nærmere gjennomgang av de ulike tjenesteområdene 
viser at de aller fleste områdene holder seg innenfor sine 
budsjetter, eller er nær null i avvik i forhold til justert 
budsjett. Samlet sett indikerer dette en gjennomgående 
god økonomistyring og budsjettdisiplin innenfor den 
styrbare delen av driften. Hovedutfordringen i driften er 
knyttet til tjenesteområde Helse (merforbruk 11,2 mill.) og 
tjenesteområde Omsorg (merforbruk 9,9 mill.). Det vises 
til årsrapporten (s. 11 og 12) for nærmere omtale av 
merforbrukene. 

  
• Sårbar likviditetssituasjon 

Kommunens likviditetsbeholdning pr. 31.12.2020 er god. 
Flere forhold gjør at målingen av likviditeten ved 
årsskiftet ikke gir et godt bilde av den reelle situasjonen. 
Det kan forventes at likviditeten vil bli svekket i 2021, og 
kommunen kan i perioder bli avhengig av ubrukte 
lånemidler (som er en del av likviditetsbeholdningen) for å 
betale sine forpliktelser ved forfall. Ubrukte lånemidler 
utgjorde pr. 31.12.2020 ca. 108,6 millioner.  

 
Oppfølging av påpekninger fra revisor: 
Det foreligger ingen påpekninger fra regnskapsrevisor som ikke 
er fulgt opp.  
 
Oppfølging av vedtak i kommunestyrets om 
regnskapsrevisjoner: 
Det foreligger ingen vedtak i kommunestyret om 
regnskapsrevisjoner som ikke er fulgt opp.  
 
Kontrollutvalgets konklusjon: 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner 
kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020. 
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Raufoss, 5. mai 2021. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 5. mai 2021. 

 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget: 
 

• Onsdag 17.02.2021 kl. 0830  
• Onsdag 24.03.2021 kl. 0830  
• Onsdag 05.05.2021 kl. 0830  
• Onsdag 16.06.2021 kl. 0830  
• Onsdag 15.09.2021 kl. 0830  
• Onsdag 06.10.2021 kl. 0830  
• Onsdag 08.12.2021 kl. 0830  

 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv): 
(ingen) 
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SAK NR. 24/2021 
 

Vestre Toten kommune  
 
 
 
 
 

TERTIALRAPPORT 1/2021 FRA INNLANDET REVISJON 
IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 16.06.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Tertialrapport 1/2021 fra Innlandet Revisjon IKS 
 

Ja 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Tertialrapport 1/2021 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.  

 
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.  
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Vedlagt følger rapportering fra Innlandet Revisjon IKS for siste tertial til orientering.  
 
Rapporten kan oppsummeres slik: 
 

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

• Forvaltningsrevisjon: Budsjett er 245 timer, mens prognose for året er 0. Dette betyr at 
kontrollutvalget har 245 timer til rådighet til bestilling av forvaltningsrevisjon mv. 
 

• Møter: Budsjett er 20 timer, mens forbruk pr. 30.04.2021 er 19 timer. Prognose er 30 timer, 
dvs. et merforbruk på 10 timer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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, 19.05.2021 

J.nr./Referanse: 2021-571 BH

Til Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 

v/sekretariatet 

Tertialrapport 1/2021 

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 30.04.2021. 

OPPDRAGS FORBRUK Differanse 

AVTALE Timer 

Totenbadet KF 60 51 1030 9 

REGNSKAPSREVISJON 

Revisjon av årsregnskapet 590 1030 232 1030 358 

Attestasjoner og revisjonsuttalelser 160 1030 80 1030 80 

Veiledning og bistand 20 1030 0 1030 20 

SUM REGNSKAPSREVISJON 770 1030 312 1030 458 

BESTILTE TJENESTER 

Bestilte mindre undersøkelser 0 1130 0 0 

Forvaltningsrevisjon  245 1130 0 245 

Eierskapskontroll 0 1130 0 0 

SUM BESTILTE TJENESTER 245 1130 0 245 

Møter i KU og KST 20 1130 1 1130 19 

SUM TIMER 1035 313 722 

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon 

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

medgåtte ressurser per 1. tertial 2021. Vi antar at tidsbruken samlet for året vil holde seg innenfor 

rammene i oppdragsavtalen.  

VEDLEGG

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


 

 

 

Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Kontrollutvalget har ikke bestilt forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll hittil i år. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Bjørg Hagen 

Daglig leder 

irbjha
Signatur
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SAK NR. 25/2021 
 

Vestre Toten kommune  
 
 
 
 
 

MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2021 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 16.06.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen) 

 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Møteplan for 2. halvår fastsettes slik: 
 

• Onsdag 15.09.2021 kl. 0830 (uendret) 
• Onsdag 20.10.2021 kl. 0830 (endret fra 06.10.2021) 
• Onsdag 08.12.2021 kl. 0830 (uendret) 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget har tidligere vedtatt følgende møteplan for 2. halvår 2021: 
 

• Onsdag 15.09.2021 kl. 0830  
• Onsdag 06.10.2021 kl. 0830  
• Onsdag 08.12.2021 kl. 0830  

 
Forslag om endring:  
Møte den 06.10.2021 ble ført opp ved en feil. Riktig dato skulle være onsdag 20.10.2021. Møterom er 
reservert for denne dagen. Det foreslås å endre møteplanen i tråd med dette. 
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SAK NR. 26/2021 

Vestre Toten kommune 
 
 

 
 
 
DIGITALISERING OG GEVINSTREALISERING 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 24.03.2021 – utsatt 

16.06.2021 
Kjetil Solbrækken  Nei 

 
Saksdokumenter:   
1. Digitaliseringsstrategi 2020-2024 
2. Presentasjon – digitaliseringsstrategi  

 
 
 

Vedlegg 1 (eget vedlegg)  
Vedlegg 2 (eget vedlegg) 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 17.02.2021 i f.m. sak om oppfølging av 
kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon (sak 04/2021): 
 

Følgende tema/områder prioriteres:  
 
• Digitalisering 

Følges opp slik: Kommunedirektøren/administrasjonen inviteres til å presentere 
kommunens arbeid med digitalisering og hvordan dette påvirker tjenestene. Det bes 
også om en orientering om hvordan gevinster av digitaliseringsarbeidet realiseres, 
måles og rapporteres. Kommunens vedtatte digitaliseringsstrategi vedlegges saken. 
Saken følges opp snarlig. 

 
Saken er også en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 28.08.2019 der 
digitaliseringsstrategien for 2019-2022 ble presentert. Kontrollutvalget fattet bl.a. slikt vedtak i saken:  
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Kontrollutvalget støtter rådmannens tydelige fokus på gevinstrealisering i 
digitaliseringsarbeidet. Temaet vil bli fulgt opp av kontrollutvalget på et senere tidspunkt. 

 
Med bakgrunn i ovenstående er kommunedirektøren invitert til å orientere.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Kommunens digitaliseringsstrategi 2020-2024: 
 
Digitaliseringsstrategien for Vestre Toten kommune er et sentralt strategidokument kontrollutvalget 
bør være kjent med.  
 
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 04.20.2021 digitaliseringsstrategi for perioden 2020-2024. 
Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken (k.sak 09/2021): 
 

1. Digitaliseringsstrategi 2020-2024 for Vestre Toten kommune vedtas  
2. Det utarbeides årlige handlingsplaner basert på digitaliseringsstrategien. Disse behandles i 

forbindelse med budsjett og økonomiplan.  
3. Innspill til handlingsplan for 2021 tas til etterretning. Kommunedirektøren gis fullmakt til å 

prioritere gjennomføring innen rammene av vedtatt budsjett for 2021 
 
Digitaliseringsstrategi 2020-2024 følger vedlagt saken (se vedlegg 1). 
 
 
Kontrollutvalgets behandling av digitaliseringsstrategi 2019-2022: 
 
Kontrollutvalget fikk i sitt møte den 28.08.2019 en presentasjon av digitaliseringsstrategien for 2019-
2022. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 37/2019):  
 

1. Rådmannens presentasjon av Digitaliseringsstrategi 2019-2022 for Vestre Toten kommune tas 
til orientering. 

2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at 
digitaliseringsstrategien er godt forankret i kommuneledelsen, og at rådmannen jobber aktivt 
og målrettet med å utnytte teknologien for å skape bedre tjenester og en mer effektiv 
ressursbruk i kommunen.  

3. Kontrollutvalget støtter rådmannens tydelige fokus på gevinstrealisering i 
digitaliseringsarbeidet. Temaet vil bli fulgt opp av kontrollutvalget på et senere tidspunkt. 
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SAK NR. 27/2021 
 

Vestre Toten kommune  
 
 

 
 
 
PERSONVERN OG ETTERLEVELSE AV 
PERSONOPPLYSNIGNSLOVEN 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 
 

16.06.2021 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:   

1. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)  
 

Ikke vedlagt 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Saken er satt opp med bakgrunn i ønske fra kontrollutvalget i deres (avtalt i møte den 7/4-21).  
Kommunedirektøren og kommunens personvernombud er invitert til å orientere.   
 
Det sentrale spørsmålet er om kommunen har systemer og rutiner for å sikre at 
personvernlovgivningen etterleves og at avvik registreres og følges opp. 

 
Saken må ses i sammenheng med kommunedirektørens presentasjon i kontrollutvalgets møte den 
28/8-20 i f.m. sak om «Internkontroll og informasjonssikkerhet». I denne saken ble det fattet slikt 
vedtak i tilknytning til personvern (sak 35/2019): 
 

• Kontrollutvalget har inntrykk av at rådmannen har stort fokus på personvern, og at det jobbes 
systematisk med å etablere gode rutiner innenfor området.  
 

• Kontrollutvalget har tidligere påpekt utfordringen som ligger i at rollen som uavhengig 
personvernombud ivaretas av en ansatt direkte underlagt rådmannen. Med bakgrunn i rådmannens 
og personvernombudets orientering i møtet, har kontrollutvalget tillit til at utfordringen løses på en 
god måte.  
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SAK NR. 28/2021 
 

Vestre Toten kommune  
 
 
 
 
IT-SIKKERHET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 16.06.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen)  

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 7/4-21 i sak vedr. IT-sikkerhet, der 
kommunedirektør og ass. kommunedirektør orienterte og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget fattet 
slikt vedtak i saken (sak 13/2021):  

 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget inntrykk av at kommuneledelsen 
har et bevisst forhold til IT-sikkerhet og at det jobbes kontinuerlig med risikovurderinger og 
risikoreduserende tiltak.  
 

2. Kontrollutvalget ønsker å følge med på arbeidet med IT-sikkerhet og vil be 
kommunedirektøren om en ny orientering om status for gjennomførte og planlagte tiltak 
senere i år. Det bes også om mer innsikt i kommunens arbeid med teknisk sikkerhet og 
risikoforebygging, herunder oppfølging av rapport fra Ateas sikkerhetsgjennomgang 
høsten 2020. Saken følges opp i kontrollutvalgets møte den 16.06.2021. 

 
3. Kontrollutvalget anmoder kommunedirektøren om å informere kommunestyret om 

kommunens arbeid med IT-sikkerhet.  
 
Med bakgrunn i vedtakets pkt. 2 er kommunedirektøren invitert til å orientere.  
Saken legges frem drøfting uten forslag til vedtak.  
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Hva er IKT-sikkerhet / informasjonssikkerhet? 
(kilde: Digitaliseringsdirektoratet, digdir.no) 

Arbeidet med informasjonssikkerhet handler om å sikre informasjonsbehandlingen. 

Det betyr å sikre at informasjon i alle former 

• ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet) 
• ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende (integritet) 
• er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet) 

Det betyr å sikre informasjonssystemene som benyttes for å behandle informasjon – inkludert 
sikkerhet i alle IKT-systemer, IKT-tjenester og IKT-komponenter som inngår i systemene. 

Det inkluderer «IKT-sikkerhet», «digital sikkerhet» og de fleste beskrivelser av «cybersikkerhet». 
Det inkluderer altså sikring av alt IKT- eller digitalt utstyr, inkl. SCADA-systemer mv, ettersom det 
er en svært viktig del av å sikre forskjellige typer informasjonsbehandling. 

«IKT-sikkerhet» brukes ofte synonymt med informasjonssikkerhet, både i dagligtale og i styringen 
av området. Det er naturlig, ettersom bruk av informasjonsteknologi står sentralt. Begrepet 
informasjonssikkerhet dekker imidlertid all informasjonsbehandling, også de delene som ikke 
involverer bruk av IKT. F.eks. kan taushetsplikt brytes ved muntlig utlevering av informasjon som 
ikke har vært behandlet ved hjelp av IKT-utstyr. Ettersom behandling av informasjon ved bruk av 
IKT og digitale tjenester er så omfattende er det ikke viktig å skille mellom disse begrepene. Vær 
likevel oppmerksom på at informasjon behandles i et samspill mellom mennesker, prosesser og 
teknologi. 

IKT-utstyr og digitale tjenester kan misbrukes av uvedkommende, og god informasjonssikkerhet er 
svært viktig for å unngå skade på andre eller samfunnet, bekjempe kriminalitet og for å ivareta 
nasjonale sikkerhetsinteresser. 

 
Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 
(kilde: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) 
 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et norsk direktorat administrativt underlagt Justis- og 
beredskapsdepartementet, men rapporterer også til Forsvarsdepartementet. Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale 
fagmiljøet for IKT -sikkerhet og forebyggende sikkerhetstjeneste. 
 
NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er et sett med prinsipper og tiltak for å beskytte 
informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. De er et utvalg av de 
prinsippene og tiltakene som vi mener er mest relevante for norske virksomheter, men de omfatter 
ikke alle tenkelige tiltak. Utvelgelsen er gjort i samarbeid med norske offentlige og private 
virksomheter. Ved å implementere de anbefalte tiltakene vil virksomheter etablere et godt forsvar 
mot cybertrusler, men det er ingen garanti for at de ikke blir rammet. 
 
Selv om vi anbefaler alle virksomheter å følge prinsippene betyr ikke det at virksomheten oppfyller 
sikkerhetsloven ved å følge dem. Men grunnprinsippene kan være en nyttig, første byggestein for 
IKT-systemer som er eller kan bli underlagt sikkerhetsloven. Grunnprinsippene fokuserer på 
teknologiske og organisatoriske tiltak. Tiltak som dekker fysisk sikkerhet og det menneskelige 
perspektiv omtales i liten grad. Tiltakene gjelder for både utilsiktede og tilsiktede handlinger, men 
hovedfokus er på tilsiktede handlinger. 
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Grunnprinsippene erstatter ikke en virksomhets sikkerhetsstyringsarbeid. Viktige suksessfaktorer 
for å lykkes med implementeringen er involvering fra ledelsen, IKT-sikkerhetskompetanse i 
virksomheten og etablerte styrings- og rapporteringslinjer, se Figur 1. 
 
Valg av sikkerhetstiltak baseres på virksomhetens ordinære risikoarbeid, men grunnprinsippene kan 
hjelpe til med utvelgelsen. En virksomhet som ikke implementerer et anbefalt sikkerhetstiltak kan 
ha en økt risiko som må håndteres. Denne risikoen må vurderes opp mot virksomhetens 
risikotoleranse, i tillegg til krav i lovverk, bransjenormer og avtaler. Dersom risikoen ikke kan 
aksepteres, må kompenserende tiltak vurderes. 
 

Figur 2 - Oversikt over NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. 

 
 
Eksempler på risikoområder og sårbarhetsvurdering 
 
Nedenfor følger eksempler på fareområder g sårbarhetsvurdering i en ROS-analyse.  
  

FARE SÅRBARHETSVURDERING 

NETTBASERT  

1. VIRUSANGREP  
 

KOMMUNENS SERVERROM ANGRIPES DAGLIG AV 
VIRUS I FORSKJELLIG GRAD. KAN I YTTERSTE GRAD 
MEDFØRE STANS PÅ SERVERE  

 
2. MÅLRETTET VIRUSANGREP  

 

KOMMUNENS SERVERROM ANGRIPES DAGLIG AV 
VIRUS I FORSKJELLIG GRAD. KAN I YTTERSTE GRAD 
MEDFØRE STANS PÅ SERVERE  
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3. LEKKASJE AV SENSITIV DATA  

 

 
LEKKASJE AV SENSITIV DATA PÅ NETT KAN 
FOREKOMME.  

 
4. HACKING  

 

 
HACING VIL I YTTERSTE KONSEKVENS MEDFØRE 
DRIFTSTANS PÅ SERVERE  

BRUKERBASERT  
 

5. BRUKERFEIL  
 

VED BRUKERFEIL KAN SYSTEMET FÅ NEDETID OG 
INFORMASJON KAN GÅ TAPT  

INFRASTRUKTUR  
 

6. STRØMBRUDD  
 

VED STRØMBRUDD VIL SERVERER BLI SATT UT AV 
DRIFT. KOMMUNENS DATASYSTEM VIL LIGGE NEDE 

 
7. NETTVERKSBRUDD  

 

VED NETTVERKSBRUDD VIL SERVERER MISTE SINE 
SIGNALER, KOMMUNENS DATASYSTEM VIL LIGGE 
NEDE.  

 
8. LINJEBRUDD WAN/RADIOLINK  

 

 
KAN MEDFØRE DRIFTSTANS  

 
9. FEIL PÅ BACKUPP  

FRAFALL AV VIKTIG INFORMASJON OG ARBEID  

 
10. MASKINFEIL  

 

 
KAN MEDFØRE DRIFTSTANS  

11. SERVERKRASJ  
 

KOMMUNENS DATASYSTEM VIL LIGGE NEDE  

SÅRBARE OBJEKTER  
 

12. BRANN PÅ SERVERROM  
 

VED BRANN VIL SERVERROMMET BLI SATT UT AV 
DRIFT, KOMMUNENS DATASYSTEM VIL LIGGE NEDE  

13. OVERSVØMMELSE PÅ 
SERVERROM  

 

VED OVERSVØMMELSE VIL SERVERROMMET BLI 
SATT UT AV DRIFT, KOMMUNENS DATASYSTEM VIL 
LIGGE NEDE  

ANDRE OMRÅDER  
 

14. INNBRUDD  
 

TYVERI VIL I YTTERSTE KONSEKVENS MEDFØRE 
DRIFTSTANS PÅ KOMMUNENS DATASYSTEM  

 
15. INTERN SABOTASJE  

 

INTERN SABOTASJE VIL I YTTERSTE KONSEKVENS 
MEDFØRE DRIFTSTANS PÅ KOMMUNENS 
DATASYSTEM  
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SAK NR. 29/2021 
 

Vestre Toten kommune  
 

 
 
 
 
AVTALE OM KJØP AV SEKRETÆRTJENESTER – BRUK 
AV OPSJON FOR 2022 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 16.06.2021 Kontrollutvalgets leder Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Gjeldende avtale kjøp av sekretærtjenester for 
kontrollutvalgene i Gjøvikregionen og Hadeland  
 

Ikke vedlagt 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen (8 kommuner) inngikk den 01.01.2017 avtale med firmaet 
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken om kjøp av sekretærtjenester for sine kontrollutvalg. 
Rammeavtalen ble inngått etter offentlig utlysning og i tråd med reglene i lov om offentlige anskaffelser 
m/forskrifter. Kontrollutvalgene fikk bistand fra fellesenhet for anskaffelser i Gjøvikregionen til å 
gjennomføre konkurransen og til å bistå seg med saksbehandlingen knyttet til godkjenning av 
konkurransegrunnlag og valg av leverandør. 
 
Avtalen som ble inngått gjaldt for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020, med en opsjon (for kommunene) 
om å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. 
 
Bruk av opsjon for 2021 (1/1 - 31/12) ble besluttet høsten 2020 (enstemmighet blant de 8 
deltakerkommunene).  I forbindelse med behandlingen av saken i ble det fattet slikt vedtak (sak 57/20):  

 
Det bes om at sak om vurdering av opsjon om forlengelse av avtalen for perioden 01.01.2022 – 
31.12.2022 legges frem for kontrollutvalget i deres møte i juni 2021 (16.06.2021). 

 
Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak. 
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SAK NR. 30/2021 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 27.05.2021  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 16.06.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 27.05.2021 
 

 
Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kommunestyrets møte den 27.05.2021 tas til orientering.  
 

 
 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Kontrollutvalget har etablert rutine med løpende å legge frem protokoller fra kommunestyrets møter 
til orientering. Hensikten er å sørge for at utvalget løpende har god kunnskap om viktige politiske 
saker, og på en enklere måte kunne følge med på at kommunestyrets vedtak og intensjoner blir fulgt 
opp av administrasjonen på tilfredsstillende måte. 
 
Vedlagt saken følger protokoll fra kommunestyrets møte den 27.05.2021 til orientering. 
 
 



Møteprotokoll godkjent: 

Godkjent av: 

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur

MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Fjernmøte - Teams 

Dato: 27.05.2021 

Tidspunkt: 09:00 -14:20 

Til stede: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Stian Olafsen Leder AP 
Tonje Bergum Jahr Medlem AP 
Ingrid Tønseth Myr Medlem AP 
Stian Pettersbakken Medlem AP 
Rolf Erik Halle Medlem AP 
Ole Runar Helbostad Varamedlem AP Ann Marit Sandsengen 
Lene Myhrvold Medlem AP 
Jon Aaslund Varamedlem AP Lasse Rian 
Trine Gravdahl Strande Medlem AP 
Frode Engen Medlem AP 
Torhild Løkken Medlem AP 
May Brit Syversen Huuse Medlem AP 
Siv Anita Midtskogen Medlem AP 
Svein Erik Sørensen Medlem FRP 
Stig Vestlie Varamedlem FRP Anne Karin Synstelien 
Per Erik Bergstuen Medlem FRP 
Elin Synnøve Solberg Medlem H 
Arve Sørbo Medlem H 
Asgeir Sveen Medlem H 
Amanda Maria Tandsether Varamedlem H Kjetil Sangnes 
Paula Elvesveen Medlem MDG 
Tor Sundheim Medlem R 
Aage Midtbu Medlem SP 
Arild Nikolai Ødegaard Medlem SP 
Dorthe Ødegaard Benckert Medlem SP 
Jorunn Signe Ballangrud Varamedlem SP Hans Kristian Thorsrud 
Bjørn Stensli Iversen Varamedlem SP Sissel Skiaker 
Håvard Johansen Lindgaard Medlem SP 
Kjersti Diesen Løken Medlem SP 
Ahmed Haruun Ali Medlem SV 

VEDLEGG



 

Vestre Toten kommune  
 

Anders Vildåsen Medlem U  
 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Vegard Skogen Møtesekretær 
Bjørn Fauchald Kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo assisterende kommunedirektør 
Ivar Jahr Grunnskolesjef 
Frantz Hoelstad prosjektleder 
Trine Kløvrud Omsorgssjef 
Kjersti Flatråker Samfunnsplanlegger 

 

Merknad i møte: 
 



 

Vestre Toten kommune  
 

Saksliste 
 

Saksnr. Tittel U.off 
PS 4621 Godkjenning av innkalling med saksliste  
PS 4721 Spørsmål til "Folkets spørretime" 27.05.21 - om 

fastlegesituasjonen 
 

PS 4821 Godkjenning av protokoll fra møte 29.04.2021  
 Referatsaker  
 SV: Kommunestyrevedtak - interpellasjon om gjenbruk  
 Møteprotokoll 5/5-21 - Kontrollutvalget i Vestre Toten 

kommune 
 

 Årsrapport eldrerådet 2020  
 Årsrapport råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020  
PS 4921 Orienteringer og meldinger  
PS 5021 VESTRE TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG 

ÅRSRAPPORT FOR 2020f 
 

PS 5121 TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - REGNSKAP 2020  
PS 5221 Finansrapport for 2020  
PS 5321 Kommunal garanti Vestre toten rådhus AS 2021- ombygging 

og rehabilitering av rådhuset og Kulturhuset 
 

PS 5421 Planprogram kommuneplanrevisjon - til planoppstart og høring  
PS 5521 Handlingsprogram for fylkesveger 2022-25/27 i Innlandet - 

høringsuttale fra Vestre Toten kommune 
 

PS 5621 Reguleringsplan for Fredlund/ Framstadbakken 5 - 
sluttbehandling 

 

PS 5721 Politisk behandling Leve hele livet  
PS 5821 Søknad om fritak fra politiske verv - Anne Karin Synstelien  
 Åpen post  
 

PS 4621 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Kommunestyrets behandling av sak 46/2021 i møte den 27.05.2021: 
Behandling  

 

Vedtak 

Innkalling med saksliste godkjennes. 

 

 

PS 4721 Spørsmål til "Folkets spørretime" 27.05.21 - om fastlegesituasjonen 

Kommunestyrets behandling av sak 47/2021 i møte den 27.05.2021: 



 

Vestre Toten kommune  
 

Behandling  

Ordfører Stian Olafsen refererte spørsmålet fra Kristin Ringerud: 

Om fastlegesituasjonen. 
12. april 2021 ble det gjort et politisk vedtak i Oppvekst- og velferdsutvalget (OVU) i 

Vestre Toten om at «kommunedirektøren innleder en formell prosess med fastlegene/ 

legesentrene/legekontorene for å vurdere om fastlegetjenesten kan organiseres på en 

måte som bedrer rekrutteringen av fastleger. En eventuell anbefaling med forslag til 

organisering og endringer planlegges lagt fram til politisk behandling ila høsten 2021». 

Vi ventet en sak om fastlegesituasjonen i Vestre Toten på kommunestyremøtet 29.april. 

- i det minste en orientering om status for legetjenesten og en bekreftelse av og 

eventuelt drøfting av vedtaket i OVU. Saken var ikke på dagsorden da. Venstre er svært 

fornøyd med at det endelig er gjort et slikt vedtak i OVU og venter på resultatet av 

denne prosessen. 

Venstre har flere ganger de siste årene lagt fram forslag ift endring i organisering 

av legetjenesten for å bedre rekrutteringen til ledige hjemler, men har ikke fått flertall 

for forslagene. Det er selvsagt vanskelig for innbyggere som stadig må forholde seg til 

nye legevikarer – og som kanskje ikke har en fastlege i det hele tatt. 

I OA 19. mai leser vi at Gjøvik kommune bruker 8 millioner på vikarleger i år. 

Spørsmål til Folkets spørretime: 

- Kort status om legetjenesten. 

- Hvor mye bruker Vestre Toten på vikarleger i år? 

- Hva er ekstrakostnadene for de siste 3 årene?  

Med ønske og håp om at fastlegetjenesten blir god for innbyggere, legene og 

alle  samarbeidspartnere så raskt som mulig. 

Lykke til med prosessen! Vi følger med. 

På vegne av Venstrefolk i Vestre Toten 

Kristin Ringerud 

Ordfører Stian Olafsen gav følgende tilsvar: 
Status er uforandret i forhold til 2020.  

Har siste 3 år lyst ut ledige hjemler gjentatte ganger og tildelt flere ganger. Søkerne 

trukket seg fordi ny lege ikke blir enig med fratredende lege om pris for kjøp av 

praksisen, høye driftskostnader i privat praksis eller fordi vil ikke være næringsdrivende 
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lege. 

Stadig færre søkere ved utlysning selv om de økonomiske betingelsene er gjort stadig 

bedre med tilbud om tilskudd til kjøp av praksis, fastlønn i overgangsperiode, dekking av 

utgifter til spesialisering og gjenkjøpsgaranti. NB Dette er betingelser langt ut over 

rammene i avtalen mellom Legeforeningen, Staten og KS!  

Alle hjemler har hele tiden vært dekket med vikarleger med fastlegeavtaler m / sluttdato. 

Status pr mai 2021: 

Nysethveien – 2 vikarleger, avtaler ut oktober – 21 (kan forlenges om lege vil) og ut 

februar -22. 

Sagatunet – 2 vikarleger, avtaler ut september – 21. (har en søker med svarfrist 

09.06.21). Uavklar om sykemeldt lege er tilbake fra oktober-21. 

Raufoss Kommunelegekontor – 2 vikarleger, avtale ut august-21 (kan forlenges om lege 

vil) og ut februar -22. 

Hvor mye bruker Vestre Toten på vikarleger i år?  

Pr 1. tertial 2021 har VTK brukt 1,6 mill kroner.  

Hva er ekstrakostnadene for de siste 3 årene? 

2018    1,3 mill  * 

2019    2,3 mill  * 

2020    3,3 mill  * 

* Utgiftene har økt i takt med antall hjemler det leies inn vikarer til og at mangel på leger 

til fastlegetjenesten i det privatiserte legemarkedet generelt presser prisene opp. 

  

 

Vedtak 

 

 

PS 4821 Godkjenning av protokoll fra møte 29.04.2021 

Kommunestyrets behandling av sak 48/2021 i møte den 27.05.2021: 
Behandling  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 

Protokollen fra kommunestyrets møte 29.04.2021 godkjennes. 

 

 

Referatsaker 

Kommunestyrets behandling av sak 8/2021 i møte den 27.05.2021: 
Behandling  

Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) kommenterte svaret fra Horisont om 

gjenbruk. Saken følges opp videre av ordfører Stian Olafsen og administrasjonen. 

  

 

Vedtak 

Referatene tas til orientering 

 

 

PS 4921 Orienteringer og meldinger 

Kommunestyrets behandling av sak 49/2021 i møte den 27.05.2021: 
Behandling  

Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om status og framdrift i arbeidet med 

omsorgsplanen og utbyggingsplanene for Gimle, storkjøkkenet og vaskeri: 

 Sak om vaskeri/storkjøkken legges fram i kommunestyrets møte i august  - 

planlagt oppstart våren 2022 

 Jobbes aktivt med oppfølging av arbeidet med innsatstrapp - 

orientering/oppdatering i juni og sak legges fram i kommunestyrets møte i august 

 Omsorgsplanen: Sak forventes lagt fram i januar/februar 2022 

Ang. spørsmål om sommerskole - tilskudd fra regjeringen fra representanten Elin S. 

Solberg (H): 

Grunnskolesjef Ivar M. Jahr orienterte om opplegget, skisse og målgruppe for 

sommerskole i Vestre Toten: 

 Viktigst å nå flest mulig for alle som ikke har så mange tilbud i sommerferien 



 

Vestre Toten kommune  
 

 Fokus på folkehelse og livsmestring  

 Gratis tilbud - inkl. transport 

 Base og aktiviteter legges til nærskolen for de minste 

 Kort gjennomgang av rammen og aktivitetene for de ulike trinnene (smittevern 

ivaretas) 

 Opplegget kan også utvides til å bli gjennomført i høstferien 

 

Vedtak 

Meldingene tas til orientering. 

 

 

PS 5021 VESTRE TOTEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 
2020f 

Kommunestyrets behandling av sak 50/2021 i møte den 27.05.2021: 
Behandling  

Kommunedirektør Bjørn Fauchald og ass.kommunedirektør Odd Arnvid 

Bollingmo orienterte innledningsvis og oppsummerte hovedinnholdet i årsrapporten 

og regnskapstallene for 2020, samt utviklingstrekkene framover. 

Avstemning: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret godkjenner regnskapet for Vestre Toten kommune for 2020 

 

 

PS 5121 TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - REGNSKAP 2020 

Kommunestyrets behandling av sak 51/2021 i møte den 27.05.2021: 
Behandling  

Ass.kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis. 



 

Vestre Toten kommune  
 

Avstemning: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Kommunestyret godkjenner regnskapet og årsberetningen for 2020 for Totenbadet 
Vestre Toten KF med et merforbruk på 1 429 839,82 kr. 

 

 

PS 5221 Finansrapport for 2020 

Kommunestyrets behandling av sak 52/2021 i møte den 27.05.2021: 
Behandling  

  

Avstemning: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Kommunestyret tar finansrapport for 2020 til etterretning. 

 

 

PS 5321 Kommunal garanti Vestre toten rådhus AS 2021- ombygging og 
rehabilitering av rådhuset og Kulturhuset 

Kommunestyrets behandling av sak 53/2021 i møte den 27.05.2021: 
Behandling  

Kommunestyret erklærte representantene Tonje Bergum Jahr (AP), Arild N. Ødegaard 

(SP) og Svein Erik Sørensen (FRP) inhabile i saken pga sine styreverv i Vestre Toten 

rådhus AS, jfr fvl § 6 e). Representantene fratrådte møtet under behandlingen av saken, 

- ingen varamedlemmer innkalt. 

28 representanter til stede under behandling av saken. 

Prosjektleder Frantz Hoelstad orienterte innledningsvis om planene for ombygging og 

rehabilitering av rådhuset, supplert av ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo. 
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Representanten Ahmed Haruun Ali (SV) foreslo å utsette saken til budsjettprosessen 

i høst. 

Høyre v/ Elin S. Solberg foreslo følgende utsettelsesforslag: «Saken bør tas opp i neste 

kommunestyremøte med konsekvensanalyse vedrørende utsettelse til 

budsjettdebatten.» 

Vestre Toten Senterparti v/ Kjersti Diesen Løken fremmet følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret ser behovet for at Rådhuset etter hvert må rehabiliteres for å møte krav 

til sikkerhet og arbeidsmiljø. Kommunestyret mener likevel at det ikke er forsvarlig å 

prioritere en så omfattende investering mens kommunen er i en svært anstrengt og 

usikker økonomisk situasjon. Kommunestyret ber derfor om at en ny sak om 

rehabilitering legges fram når vi får sikrere holdepunkter for den økonomiske 

handlefriheten fra 2022 og utover. 

Avstemning: 

Utsettelsesforslaget fra Haruun Ali fikk en stemme (SV) og falt. 

Forslaget fra Vestre Toten Senterparti fikk syv stemmer (SP, Stig Vestlie FRP) og falt,  - 

21 stemte mot (H, AP, Svein Erik Sørensen (FRP), Per Erik Bergstuen (FRP), R, MDG, 

Anders Vildåsen (uavh). 

Utsettelsesforslaget fra Høyre ble vedtatt med 26 stemmer, - to stemte mot (SV, Aage 

Midtbu SP). 

  

 

Vedtak 

Saken bør tas opp i neste kommunestyremøte med konsekvensanalyse vedrørende 
utsettelse til budsjettdebatten. 

 

 

PS 5421 Planprogram kommuneplanrevisjon - til planoppstart og høring 

Kommunestyrets behandling av sak 54/2021 i møte den 27.05.2021: 
Behandling  

Samfunnsplanlegger Kjersti Flatråker orienterte om saken innledningsvis. 

Avstemning: 
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Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for Vestre Toten kommune 
godkjennes for varsel om oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn.  

Vedtaket er i tråd med kommunens godkjente planstrategi og føringer gitt i plan- og 
bygningsloven.  

Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-12 og 11-13.  

Høringsfrist: Seks uker fra kunngjøringsdato. 

 

 

PS 5521 Handlingsprogram for fylkesveger 2022-25/27 i Innlandet - høringsuttale 
fra Vestre Toten kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 55/2021 i møte den 27.05.2021: 
Behandling  

Innspill til handlingsprogram fylkesveger 2022-25/27 fra Vestre Toten Kommune: 

Etter gjennomlesing av utkast til handlingsprogram for fylkesveger er det med 

stor skuffelse for oss i Vestre Toten at det på våre fylkesveger kun skal 

prioriteres asfaltering av en liten strekning mellom Reinsvoll og Gotterud i vår kommune 

de neste 5 åra. 

Vi har vel i overkant av 120 km fylkesveg i kommunen og mange av disse trenger 

sårt vedlikehold og utbedringer. Her kunne man listet opp i fleng, men vi har jo vedtatt 

hvilke strekninger vi mener er de aller viktigste for oss. 

Her kommer utbedring og opprettelse av gang/sykkelveg på fv.246 mellom Reinsvoll 

og Bøverbru øverst på ønskelista. 

Vi mener denne strekningen på i overkant 4 km faller under de fleste kriterier 

som legges til grunn: 

Trafikksikkerhet: Strekningen har for det meste 80 km grense og bredden er ikke 

mer enn akkurat det som behøves og vegskuldre mangler. Mange går og sykler 

etter strekningen noe som fører til mange nestenulykker. Strekningen mangler også 

gatelys. 

Kollektivt. Fv 246 er er del av ringrutas rute som binder gjøvikregionen sammen 
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med avganger hver time hver vei, og mange skolebusser mellom Raufoss og Lena 

kjører her daglig med flere stopp på strekningen. 

Næringslivets transporter: først og fremst er fv. 246 vegen som binder 

totenkommunene sammen og dermed går også tungtrafikken mellom kommunene her. 

Vi er jord og skogbrukskommuner og det skaper mye tungtransport av alt det medfører. 

Fv. 246 er 

også en viktig Øst Vest åre for industrien mot e6 og Sverige via fv.33. 

På strekningen er det også avkjøring mot Gjestrum industriområde som er i utvikling 

og her finner vi også pukkverk og kalkproduksjon som skaper mye tungtrafikk. 

Attraktive byer og tettsteder: med en god Fv. 246 knyttes kommunen bedre sammen 

og dette vil da føre til en bedre utvikling av Bøverbruområdet både med nærings 

og boligutvikling.For Vestre Toten er denne strekningen viktig å få på plass slik at vi får 

knyttet tettstedene våre bedre sammen og for å kunne videreutvikle bygda våres. Vi 

Håper med dette at Innlandet fylke kan på nytt se på prioriteringene og få inn fv 246 

med gang 

og sykkelveg i handlingsprogrammet. 

Avstemning: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

«Vestre Toten kommune har følgende prioriteringsliste som innspill til Innlandet fylke i 
forhold til nytt handlingsprogram for fylkesveger:  

1. Fv. 246 Bøverbruvegen - ny gang-/sykkelveg mellom Bøverbru og Reinsvoll  

2. Fv. 2380 Fjordgata/Hågårvegen - opprusting av Eina sentrum til miljøgate.  

3. Fv. 2368 Storgata - opprusting av Raufoss sentrum til miljøgate  

Vestre Toten kommune påpeker viktigheten av at det i en samlet prioritering av 
vegmidler blir avsatt tilstrekkelig med midler til fylkesveger med stort 
vedlikeholdsetterslep og at dette blir prioritert opp mot nye investeringstiltak» 

 

 

PS 5621 Reguleringsplan for Fredlund/ Framstadbakken 5 - sluttbehandling 

Kommunestyrets behandling av sak 56/2021 i møte den 27.05.2021: 
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Behandling  

Avstemning: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12–3 og 12-12 godkjennes foreliggende 
forslag til detaljregulering for «Fredlund/ Framstadbakken 5, Raufoss» med plan-ID 
0529157 slik det lå ute til høring. Begrunnelsen for vedtaket er at planforslaget er i tråd 
med føringer lagt i kommuneplanen og at det ikke har kommet inn høringsuttalelser som 
tilsier at planforslaget bør endres. 

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 påklages. Evt. klage framsettes 
skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, Utvalg for teknisk drift og plansaker, pb.84, 
2831 Raufoss eller post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker. Evt. krav om 
erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra vedtaket ble kunngjort., jfr. plan- 
og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav fremsettes skriftlig. 

 

 

PS 5721 Politisk behandling Leve hele livet 

Kommunestyrets behandling av sak 57/2021 i møte den 27.05.2021: 
Behandling  

Avstemning: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Kommunestyret i Vestre Toten tar status for arbeidet til orientering. 
Kommunestyret i Vestre Toten vedtar at gjennomføring av reformen tas inn i det 
øvrige planverket i forbindelse med revidering av kommuneplanen, omsorgsplan 2040 
og plan for frivillighet. 

 

 

PS 5821 Søknad om fritak fra politiske verv - Anne Karin Synstelien 

Kommunestyrets behandling av sak 58/2021 i møte den 27.05.2021: 
Behandling  
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Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) fremmet følgende forslag: 

1. Anne Karin Synstelien (uavhengig) innvilges fritak fra sine verv fra 01.06.2021 og 

resten av valgperioden.  

2. Av dette følger at Stein Rune Vinger (FRP) trer inn som fast medlem av 

kommunestyret for resten av valgperioden.  

3. Stein Rune Vinger velges som varamedlem i formannskapet  

4. Per Erik Bergstuen velges som nytt medlem i planutvalget 

5. Stein Rune Vinger velges som nytt medlem av Oppvekst- og velferdsutvalget 

  

Ordfører Stan Olafsen presiserte at forslaget ikke oppfyller kravet om at hvert kjønn skal 

være representert med minst 40 prosent, jfr kommunelovens §§ 7-7 og 7-10. 

Representanten Stian Pettersbakken (AP) foreslo å utsette saken til neste møte for å 

finne løsning til at kravet om kjønnsbalanse oppfylles. 

Avstemning: 

Utsettelsesforslaget fra Pettersbakken ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Åpen post 
 

Representanten Frode Engen (AP):  

Seriøsitetsbestemmelser. I kommunestyremøte 26 November 2020 ble det vedtatt at 
VTK fortsatt skal bruke telemarksmodellen men med utvidet lærlingekrav til 10 pst i 
bygg og anleggskontrakter. 
Spørsmål: Blir dette fulgt opp i nye kontrakter og eventuelt kontrollert slik at kravene 
følges? 

Svar: 

Alle kontrakter blir utarbeidet i samarbeid med anskaffelsesenheten på Gjøvik. Til grunn for alle 
kontrakter ligger Telemarksmodellen. 
Telemarksmodellen er godt kjent blant de entreprenører vi samarbeider med. Dette blir kontrollert ved 
at det blir tatt opp på byggherremøte/byggemøte/vernerunder. Da kan vi etterspørre dokumentasjon på 
bl.a. lønns- og arbeidsvilkår. Dette blir også gjort. Ved avvik så tas dette opp med entreprenør slik at 
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forholdet kan rettes. Imidlertid så ser vi at Telemarksmodellen ikke er like kjent blant  «nye» aktører 
som ikke har jobbet mye for det offentlige før. Fremover vil vi sørge for at det blir en gjennomgang av 
bestemmelsene i forkant av kontraktsinngåelser. 

  

Kommunedirektør Bjørn Fauchald gav en kort orientering om resultatet 
av lønnsoppgjøret i kommunesektoren. 
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SAK NR. 31/2021 
 

Vestre Toten kommune     
 
 
 
 

 
EGENEVALUERING - KONTROLLUTVALGETS 
VIRKSOMHET, ROLLE OG FUNGERING 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 24.03.2021 – utsatt 

16.06.2021 
Kjetil Solbrækken  Nei 

   
Saksdokumenter: 

1. Kontrollutvalgsboken, andre utgave 
2. Diverse avisartikler  

 
Ikke vedlagt 
Vedlegg 1 

 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Etter avtale, og i tråd med anbefaling i departementets veileder om kontrollutvalg 
(Kontrollutvalgsboken, andre utgave), legges det herved opp til en egenevaluering av kontrollutvalget 
arbeid i valgperioden. 
 
Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak.  
 
Nedenfor følger utdrag fra Kontrollutvalgsboken der egenevaluering er omtalt. Her går også frem 
forslag til konkrete tema for evalueringen.  

Evaluering 
Egenevaluering 
Det kan være nyttig for kontrollutvalget å jevnlig gjennomføre evaluering av eget arbeid. 
Målsettingen er å sørge for kontinuerlig læring og forbedring ved å fokusere på hvordan 
kontrollutvalget ivaretar sin kontroll- og tilsynsfunksjon. 
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Samhandlingen kontrollutvalget har med sekretariatet og revisjonen bør være en del av 
evalueringen. Evalueringen kan gjerne foregå gjennom en dialog med revisor og sekretær, 
dersom dette ikke er til hinder for at kontrollutvalget kan snakke åpent og ærlig om sine 
erfaringer. Sentrale spørsmål vil være om kontrollutvalgets forventninger blir innfridd, om 
saker blir forberedt tilstrekkelig og hvordan samhandlingen kan bli enda bedre. 
 

Tema for evaluering 
• Gjennomføres møtene på en effektiv og engasjerende måte? 
• Er antall møter tilstrekkelig i forhold til saksmengde? 
• Klarer kontrollutvalget å ivareta kontrollfunksjonen på en god måte? 
• Hvordan oppfattes utvalget av andre sentrale aktører slik som kommunestyret 

og administrasjonen? 
• Er roller og ansvarsdeling klar mellom kontrollutvalg, kommunestyret og 

administrasjonen? 
• Hvordan fungerer samhandling med revisor? 
• Hvordan fungerer samhandling med sekretariatet? 

 
 
Det kan skrives et referat fra evalueringen. Dersom det identifiseres forbedringsområder, bør 
konkrete tiltak bli foreslått. Slik evaluering kan gjennomføres en gang i året, gjerne i forkant 
av utarbeidelse av årsmelding og årsplan, slik at forbedringstiltak kan integreres i utvalgets 
virksomhetsplan. 
 

Evaluering av kontrollutvalgets arbeid og samhandling 
Kontrollutvalget i Fredrikstad bestemte seg for å gjennomføre evalueringer av egen 
virksomhet med et spesielt fokus på samhandling mellom utvalget, ordføreren og 
administrasjonssjefen. I oppstarten fikk de ekstern prosessveiledning for å lære om 
hvordan slike evalueringsprosesser kan gjennomføres. I ettertid har kontrollutvalget 
gjennomført slike evalueringssamlinger med jevne mellomrom. På disse samlingene 
deltar både ordføreren og administrasjonssjefen sammen med utvalget. Møtene 
oppfattes som en god anledning til å diskutere hvordan kontrollutvalget kan ivareta 
sine kontrolloppgaver, og hvordan det kan legges til rette for god samhandling mellom 
utvalget, ordføreren og administrasjonssjefen. Spesielt har de fokusert på hvordan 
saker som ikke er planlagte, som for eksempel granskninger, skal behandles. 
 
«Utvikling skjer ved erfaring og opplæring. Fellesmøter med andre kontrollutvalg 
og kontrollutvalgsledere gir nye impulser og utvikling.» (Kontrollutvalgsleder, 
Rindal) 
 

 
En god måte å få innspill til tema i evalueringsmøter, er gjennom erfaringsutveksling med 
andre kontrollutvalg. Da kan en ta opp erfaringer knyttet til arbeidet i kontrollutvalget og gi 
hverandre innspill til gode arbeidsformer og lignende. 

Involvering av samhandlingspartnere 
Det er også viktig at kontrollutvalgets samhandlingspartnere får anledning til å evaluere 
arbeidet til kontrollutvalget og komme med innspill til forbedringsområder. Både 
kommunestyret og administrasjonen kan ha verdifulle erfaringer som kan være med på å 
gjøre kontrollutvalgets arbeid enda bedre. Å invitere disse aktørene med på en slik evaluering 
kan også bidra til å synliggjøre og forankre kontrollutvalgets arbeid. Evalueringen kan 
gjennomføres ved at ordfører og gruppeledere og administrativ ledelse blir invitert til et møte. 

 



   

 
 

 

3 

Egenevaluering 2019: 
 
Kontrollutvalget gjennomførte en egenevaluering høsten 2019, i det siste møte i valgperioden 2015-
2019. Da det kan ha interesse av å se hva som ble vektlagt den gangen er vedtaket i saken fra 2019 
tatt inn under:  
 

SAK NR. 48/2019 EGENEVALUERING – KONTROLLUTVALGES VIRKSOMHET 
VALGPERIODEN 2016-2019 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Med bakgrunn i gjennomført egenevaluering av valgperioden 
2015-2019 har kontrollutvalget følgende innspill til drøfting i 
nytt kontrollutvalg/neste valgperiode: 

 
Kommunikasjon med ordfører og profilering overfor 
kommunestyret: 

• Holde kontakt med ordfører gjennom valgperioden.  
• Ta initiativ til å presentasjon og informasjon til 

kommunestyret om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og 
ansvar. Følges opp i løpet av første året i ny valgperiode. 
Legge vekt på forholdet mellom kommunestyret og 
kontrollutvalget, kontrollutvalgets fullmakter og 
kommunestyrets mulighet til å bruke kontrollutvalget.  

• Videreføre praksis med aktiv oppfølging fra 
kontrollutvalgets leder ved behandling av saker fra 
kontrollutvalget i kommunestyret. 

 
Virksomhetsbesøk: 

• For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for 
at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, 
bør det vurderes om utvalget skal besøke ulike 
kommunale virksomheter. Dette kan også inkludere 
kommunale foretak og selskap.  

God kommunikasjon med rådmannen/administrasjonen:  
• Kontrollutvalget har gjennom hele valgperioden opplevd 

en god kommunikasjon med rådmannen og hans stab. 
Administrasjonen gis ros for alltid å møte godt forberedt 
og gi grundige svar på de spørsmål kontrollutvalget 
stiller. 

 
 



”

Mange, kanskje spesielt de som er under lupen, vil tenke at kontrollutvalget er til besvær. Da gjelder det å holde hodet kaldt og være bevisst sin viktige rolle, skriver 
Rune Tokle. Illustrasjonsfoto: Colourbox

› 31.01.2020 07:26DEBATT

Kontrollutvalg til besvær?
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

RUNE TOKLE
daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund

Kontrollutvalget et 
meget viktig organ for 
kommunestyret.

Et kontrollutvalg skal ikke være til besvær! Utvalgets oppgave er ikke å finne feil, 
men bidra til forbedring og læring.

Selv om utvalget har en kontrollerende rolle, må denne utøves på 
en måte som synliggjør at kommunen som helhet har nytte av 
den jobben utvalget gjør.

Under konstitueringa av kommunestyrene og fylkestingene i fjor 
høst, ble det valgt nye kontrollutvalg for perioden 2019–2023. Det 

er færre kontrollutvalg enn i perioden før, siden vi nå i 2020 har færre kommuner og 
fylkeskommuner enn i fjor.

Samtidig må hvert kontrollutvalg ha minst fem medlemmer, mot tre i forrige periode. 
Dette er et signal om styrking av kontrollutvalgets rolle og den kommunale 
egenkontrollen.

Det er viktig at kommunestyrene og fylkestingene er seg bevisste på at kontrollutvalget er deres kontrollorgan – og at 
de brukes aktivt. Men kontrollutvalget må også selv ta grep. Det finnes mange muligheter til å gjøre en god og 
betydningsfull jobb for kommunen og fellesskapet.
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At den kommunale forvaltning fungerer i tråd med intensjonene, og gir innbyggerne en rettferdig behandling, dreier seg 
egentlig om rettssikkerhet for innbyggerne. At kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjoner, som per definisjon 
innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
politiske myndigheters vedtak, bør sees på som et ledd i å styrke kommunens kompetanse og forvaltninga av 
ressursene til felles beste.

Det dreier seg egentlig om å gi demokratiet større plass i den lokale forvaltning, ved at man i en forvaltningsrevisjon 
ofte vil legge politiske myndigheters vedtak og forutsetninger til grunn for de vurderinger som gjøres. Har 
kommunestyret fattet et vedtak, er det jo interessant for politikerne – og for innbyggerne – om forvaltninga har fulgt 
opp vedtaket – og om vedtaket har hatt den virkning man forutsatte.

Sett i dette lys, er kontrollutvalget et meget viktig organ for kommunestyret. Det er viktig at kommunestyret bruker det, 
men det er også viktig at kontrollutvalget gjennom egne initiativ viser sin eksistensberettigelse.

Så kan det dukke opp saker som er politisk betente, enten ved at det skal fordeles ansvar for feil som er begått i fortida 
eller ved at en sak griper inn i den dagsaktuelle politiske debatten. Da kan det være vanskelig å unngå partipolitisk strid i 
kontrollutvalget, men prøv og å unngå det likevel! For hvis man unngår slik strid, vil kontrollutvalgets troverdighet 
styrkes.

Dette betyr selvsagt ikke at man ikke kan være uenige i et kontrollutvalg, men en slik uenighet bør være basert på saklig 
uenighet, og ikke på partipolitiske kjepphester.

Det vil helt sikkert dukke opp såkalte skandaler i den fireårsperioden vi er inne i nå. Og de dukker opp når man minst 
venter det. Det kan kreve eksponering i mediene av medlemmene i kontrollutvalget, spesielt lederen.

I slike situasjoner vil mange tenke at kontrollutvalget er til besvær, kanskje spesielt de som er under lupen. Da gjelder 
det å holde hodet kaldt og være bevisst sin viktige rolle.

For som det står i kommuneloven: Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i.

Det er viktige oppgaver – til besvær for noen, men til beste for fellesskapet verdier. Lykke til med jobben de neste fire 
årene!

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør:
Britt Sofie Hestvik.

Utviklingsredaktør: Espen Andersen
Nyhetsredaktør: Agnar Kaarbø
Debattredaktør: Ragnhild Sved

Markedsdirektør: Fred Scharffenberg

Kommunal-Rapport.no er redigert på uavhengig grunnlag og etter de normer og regler 
som er nedfelt i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Kontaktinformasjon:
Boks 1940 Vika, 0125 Oslo
Tlf: 24 13 64 50

E-post: redaksjon@kommunal-rapport.no
abonnement@kommunal-rapport.no
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Skal kontrollutvalget ta sin oppgave på alvor, må man gå gjennom alle sider av en sak, uavhengig av hvem som styrer kommunen til enhver tid, skriver Rune Tokle. Bildet er fra  
et møte i kontrollutvalget i Ullensaker i 2019. FOTO: MAGNUS KNUTSEN BJØRKE

Kontrollutvalget må sette
seg selv på dagsordenen
Mange kan bidra til å gjøre kontrollutvalget MER SYNLIG, men de som er i 
den beste posisjonen til det, er utvalget selv.

En lovfesting av at opposisjonen  
skal ha fertall, kan gjøre kon- 
trollutvalget til en arena for  

opposisjonen.

munene etter valget i 2019.

verdt å refektere over.

Norges Kommunerevi-
sorforbund (NKRF) har
registrert undersøkelsen
Forum for Kontroll og Til-
syn (FKT) har gjort om
kontrollutvalgene i kom-

Undersøkelsen har fere
interessante funn det er

muneloven.

Den peker på at fertallet
av kommunene har valgt
minimumsstørrelsen på
fem medlemmer, noe som
viser at det var helt riktig at
minstekravet ble endret
fra tre til fem medlemmer
gjennom den nye kom-

loven ikke hadde blitt end-

sjon.

Det er i hvert fall fort
gjort å tenke seg at hvis

ret på dette punkt, ville
mange kontrollutvalg fort-
satt hatt tre medlemmer,
noe som er for få i forhold
til utvalgets viktige funk-

parti enn ordføreren.

NKRF støttet endringen
til minst fem medlemmer,
og vi støttet også at lederen
skulle komme fra et annet

fra et servilt forsvar for det

som skjer i kommunen.

fra å drive politisk
omkamp, ordførerjakt og å
fordele all skyld til det sit-
tende fertallet. På samme
måte bør posisjonen avstå

sittende fertallet og alt

man gå gjennom alle sider

sitt vedtak og anbefalinger

enhver tid. Dette kan være

den posisjonen det skal ha

kontrollen.

Skal kontrollutvalget ta
sin oppgave på alvor, må

av en sak, og komme med

uavhengig av hvem som
styrer kommunen til

vanskelig og utfordrende,
men bare på den måten
oppnår kontrollutvalget

i den kommunale egen-

Undersøkelsen viser at
det er langt fere menn enn
kvinner blant lederne av
kontrollutvalgene, og at

utvalgene viser at menn er

representativitet.

også sammensetninga av

i fertall. Dette gjenspeiler
et generelt samfunnspro-
blem, nemlig at kvinner
ofte er i mindretall i folke-
valgte organer, noe som
utfordrer disse organenes

kontrollutvalgene. Her har

kurs og konferanser.

Vi stiller oss bak oppford-
ringa om fere kvinner i
folkevalgte organer, også i

vi som har den kommu-
nale egenkontrollen som
virkeområde, et ansvar,
ved å trekke fram dyktige
kvinner både i tillitsverv og
som foredragsholdere på

at man må kunne forvente
at kontrollutvalgene har et

Lederartikkelen i Kom-
munal Rapport nr. 15 sier

våkent blikk og en bevisst-
het når det gjelder å over-

holde lovkravet om at hvert
kjønn skal være represen-
tert med minst 40 prosent.

posisjon der kontrollutval-

utvalget blir valgt.

Vi er selvsagt enig i det,
men her er det kommune-
styret som har hovedan-
svaret. Det er derfor viktig
at kommunestyret er seg
dette ansvaret bevisst, spe-
sielt siden det er kom-
munestyret, og ikke kon-
trollutvalget, som er i en

gets sammensetning som
helhet kan vurderes – før

valg er lite synlige på kom-

Kommunal Rapport.

FKTs undersøkelse viser
også at mange kontrollut-

munenes nettsider. Dette
er et problem som har
vært omtalt og debattert i

kommunens nettsider – og
det er viktig i seg selv – noe

synlighet i medier og over-

Én ting er synligheten på

annet er kontrollutvalgets

for innbyggerne. Mange
kan bidra til å gjøre kon-
trollutvalget mer synlig,
deriblant ordføreren og
kommunestyret, men de

som sitter i den beste posi-

kontrollutvalget selv!

sjonen til å gjøre kontroll-
utvalget mer synlig, er

valgssekretariatet en viktig

kan velge og vrake.

Her har også kontrollut-

rolle – ved å bistå både
kontrollutvalget og kom-
munen i dette arbeidet. Vi
tør påstå at det ikke er
mangel på saker for lan-
dets kontrollutvalg, man

I noen kommuner er det

andre, men én ting har alle

for tillit for at lokalsamfun-

ret.

fere problemsaker enn i

kontrollutvalg felles: Alle
kommuner har et forbed-
ringspotensial, og alle har
et grunnleggende behov

net skal fungere. Her er
kontrollutvalget et viktig
verktøy for kommunesty-

nere.

Det er likevel overras-
kende at det i hvert tredje
utvalg er posisjonen som
har fertall. Nå kan imidler-
tid begrepene «opposi-
sjon» og «posisjon» i kom-
muner som styres etter
formannskapsmodellen,
som jo er de aller feste,
ikke være like lett å def-

personer som kan gjøre en
forskjell.

Det er også et spørsmål
om man skal lovfeste hvem
som skal ha fertall i kon-
trollutvalget. Kanskje skal
man la kommunene
bestemme dette selv – ved
at de velger kompetente

valget fort tillit.

En lovfesting av at oppo-
sisjonen skal ha fertall,
kan gjøre kontrollutvalget
til en arena for opposisjo-
nen. Man vil kanskje tenkte
at dette er naturlig, men på
den annen side er det vik-
tig at kontrollutvalget ikke
blir en arena for kamp mel-
lom posisjon og opposi-
sjon. Da mister kontrollut-

Opposisjonen bør avstå

Rune Tokle
daglig leder i  
Norges Kom- 
munerevisor- 
forbund
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Lokaldemokratiet styrkes 
Det skal velges nær 1.500 færre LOKALPOLITIKERE i september. Svekker eller 
styrker det lokaldemokratiet? 

Le der

ME NIN GER

Synlige kontrollutvalg kan oppnå mer

Her er det 
enkelt å 
forbedre 
seg

D
et er avgjørende 
å hindre feil og 
få avslørt even-
tuelt misbruk 
i kommunene.  

Til tross for den viktige rollen 
kontrollutvalgene skal ha, er de 
temmelig usynlig i mange kom-
muner. På 17 kommunale nett-
steder er kontrollutvalgene helt 
fraværende, viser en kartlegging 
Kommunal Rapport har gjort av 
alle kommunenes nettsteder de 
to første månedene dette året. 

Det er til å undre seg over at 
verken utvalgene selv eller kom-
munene generelt har tatt ansvar 
for å gjøre kontrollutvalgene og 
arbeidet deres tilgjengelig for all-
mennheten, slik det burde vært. 
Her som ellers, vil det i hverda-

gen være av stor betydning for 
mediene, som i praksis gjerne 
følger med, slik at innbygger-
ne får indirekte nytte av tilgjen-
geligheten. Det er skattebetaler-
nes penger og velgernes tillit det 
handler om. 

Riktig nok er kontrollutvalget en 
del av internkontrollen, og kom-
munestyrets forlengede arm. 
Men utvalget har stor innvirk-
ning på hvilke områder de velger 
å kontrollere. Og da er også inn-
spill fra og dialog med innbygger-
ne nyttig og viktig. Dessuten kan 
synliggjøring av kontrollutvalg, 
og arbeidet de gjør, i seg selv vir-
ke bevisstgjørende. 

Som når man skal finne andre 
sentrale funksjoner eller perso-

ner i kommunen, er det naturlig 
å gå til kommunens nettside. På 
kommunens hjemmeside vil det 
også være verdifullt å legge mø-
teinnkallingene og protokollene 
fra kontrollutvalgene. Det holder 
ikke å lenke til sekretariater som 
skifter, og som ikke har kronolo-
gien. Tilgang via hjemmesiden vil 
kunne bidra til både effektivitet 
og styrket interesse på et felt som 
fortjener økt oppmerksomhet.

Det viser seg at halvparten av 
kommunene ikke informerer om 
hva kontrollutvalget driver med. 
Halvparten mangler kontaktin-
formasjon til utvalgslederen og 
én av fire opplyser ikke hvem 
som sitter i utvalget, ifølge Kom-
munal Rapports kartlegging. Her 

er det enkelt å forbedre seg – til 
beste for kommunal kontroll, ef-
fektiv drift og innbyggernes sik-
kerhet. 

Når vi vet at kontrollutvalg har 
vært pålagt for alle kommuner 
siden 1992, er det på tide at kon-
trollutvalgsarbeidet får den statu-
sen som funksjonen tilsier at det 
bør ha. 

På bakgrunn av Kommunal 
Rapports henvendelse, opply-
ser noen rådmenn at de har gjort 
nødvendige endringer, slik at 
kontrollutvalget er mer synlig. 
Det er prisverdig. Det illustrerer 
samtidig hvor enkelt det er å løse 
problemet. Resten bør gjøre det 
samme. 

Ukas kommentar

I kommunereformen og regionre-
formen slår 133 kommuner og fylker 
seg sammen til 54 nye. Dette fører 
til det som må være den største re-
duksjonen i lokale folkevalgte siden 
kommunereformen på 1960-tallet. 

Kommunal Rapports opptelling 
viser at det skal velges 1.437–12 pro-
sent–færre lokalpolitikere i 2019 
enn i 2015. I sammenslåingskommu-
ner blir antallet folkevalgte redusert 
med litt mer enn en tredel. 

Det kan virke opplagt at lokalde-
mokratiet blir svekket når det kut-
tes så kraftig, fordi færre folkevalg-
te skal representere flere velgere. 
Det gjelder særlig i sammenslåinger 
med mange eller folkerike kommu-
ner. 

Fem kommuner går sammen i 
nye Ålesund, som får 65.600 inn-
byggere. De har valgt å ha Nor-
ges største kommunestyre med 77 
medlemmer i den første perioden. 
I kommuner som kutter mer, er det 
en risiko for at lokalsamfunn ikke 

får noen av «sine egne» inn i kom-
munestyret. Det kan igjen redusere 
kontakten med innbyggerne her. 

Færre folkevalgte kan generelt 
føre til mindre kontakt med velger-
ne. Særlig i spredtbygde kommuner 
med store avstander kan det være 
en viktig utfordring. Dette kan også 
svekke lokalpolitikernes ombuds-
rolle som innbyggernes talsperso-
ner. Mange nye kommuner vil mot-
virke dette med nærdemokratiske 
ordninger. Større medvirkning fra 
innbyggerne mellom valg bør være 
et mål for alle kommuner.

Om færre folkevalgte svekker el-
ler styrker lokaldemokratiet henger 
nøye sammen med synet på kom-
munereformen og på hva et godt lo-
kaldemokrati og en god kommune 
er. 

I tillegg til å telle lokalpolitikere og 
kommuner, må vi må spørre hva 
som er deres oppgaver og ansvar. 

I Frankrike er det massevis av 
kommuner og lokalpolitikere, men 
de har få og små oppgaver. I Norge 
og Norden har vi valgt en helt an-
nen modell. Kommunene har fått 
ansvaret for de aller viktigste vel-
ferdstjenestene. Oppgavene løser 
de innenfor lover og regler, og etter 
lokalt skjønn. Folkevalgte som kjen-
ner lokale behov, skal prioritere res-
sursene, fordi det er den mest effek-
tive måten å tilby offentlig velferd.

Jo viktigere oppgaver kommune-

ne har, jo mer opptatt er rikspoliti-
kerne av hvor godt de løser dem. Be-
grunnelsen for kommunereformen–
både nå og for 50 år siden–er at det 
er nødvendig med færre og større 
kommuner for å tilby gode nok tje-
nester, nå og i framtiden. 

Hvis kommunene er for små til 
å tilby innbyggerne gode tjenester, 
kan det svekke tilliten til lokalde-
mokratiet. Da hjelper det lite at det 
sitter mange i kommunestyret i for-
hold til folketallet. 

Hvis staten må styre mer for å 
sikre kvaliteten på tjenestene, slik 
den gjør med krav til bemanning og 
kompetanse, så svekkes det lokale 
selvstyret og lokaldemokratiet. 

Over halvparten av kommunene 
har ennå under 5.000 innbygge-
re, men 75 prosent av befolkningen 
bor i de 100 største kommunene. 
Lokaldemokratiet arter seg svært 
ulikt i kommuner med 600 og med 
600.000 innbyggere.

Det er mange kvaliteter ved lokal-
demokratiet i små kommuner. Re-
presentativiteten er høy og nærhe-
ten mellom velgere og valgte er høy. 
Men dette kan ikke være det eneste 
målet på et godt lokaldemokrati. I så 
fall står det altså dårlig til i kommu-
nene hvor det store flertallet av be-
folkningen bor. 

Med kommunereformen blir 
mange en ny type kommune. I Åle-
sund-regionen blir småkommuner 

til en storkommune. Da blir også lo-
kaldemokratiet og politikerrollen 
annerledes. 

Skal en kommune lykkes, må den 
ha en solid administrasjon og sterke 
fagmiljøer, men virksomheten skal 
styres av folkevalgte. Derfor er som 
regel flere enn ordføreren frikjøpt i 
større kommuner. Det er flere profe-
sjonelle politikere, styringen er mer 
strategisk og overordnet, mindre i 
detalj. 

En konsekvens av økt profesjona-
lisering kan være at det utvikles et 
A-lag og B-lag av heltids- og fritids-
politikere. Det er en risiko det er 
mulig å motvirke gjennom organi-
seringen av det politiske arbeidet. 

Erfaringen fra kommunereforme-
ne i Finland og Sverige er at det er 
mer attraktivt å bli lokalpolitiker i 
nye og større kommuner. Det er let-
tere for partiene å rekruttere. Kon-
kurransen om topplassene er stør-
re, slik at nominasjonskomiteene 
har flere gode kandidater å velge 
blant. Dette styrker lokaldemokra-
tiet. 

Færre lokalpolitikere er en logisk 
konsekvens av at det blir færre og 
større kommuner. Det styrker lo-
kaldemokratiet fordi større kom-
muner er bedre i stand til å løse sine 
oppgaver, det blir lettere å rekrutte-
re gode folkevalgte og de får større 
myndighet, med mindre statlig inn-
blanding.

I tillegg til å 
telle lokal-
politikere 
og kommu-
ner, må vi 
må spørre 
hva som er 
deres opp-
gaver og 
ansvar

Jan Inge
Krossli

Journalist i Kommunal Rapport

jan@kommunal-rapport.no
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Ringveien 10, 2815 Gjøvik
gjovik.volkswagen.no

Transporter 6.1 
Originalen oppgradert 

– Service- og    
   vedlikeholdsavtale 
– Vintehjul 
– Hengerfeste 
– Ledlys 

– Parkvarmer 
– Adaptiv cruisekontroll 
– Skyvedør begge sider 
– Oppvarmet frontrute 
– Ryggekamera   

Leasingprisen inkluderer følgende:

Jan Arild Nybråten
Tlf. 91 18 99 18
jan.arild.nybraten@moller.no

Alle priser er eks mva. *Leasing med 4 års bindingstid /60.000 km kjørelengde.  
Innskudd 50.000,- eks mva. Drivstofforbruk 5,9-7,3 l /100 km, CO2-utslipp 158-203 g/km. 
Avbildet modell har ekstrautstyr utover standard. Vi tar forbehold om trykkfei

Transporter 150 hk 4MOTION automat

3.950,-*
 pr mnd eks mva 

    A R B E I D E R B L A D

FREDAG
27. november 2020
Uke 48 – Nr. 277
97. årgang
Løssalg kr. 40
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– Føles helt 
meningsløst

Ber Horisont-
eierne 
vurdere 
avvikling av 
datterselskap

Solveig (78) om 
egen rolle i 
kontrollutvalget 
i Nordre Land

Foto: iNGvAR SkAttEBu

 SiDE 7



2 Oppland arbeiderbladFredag 27. november 2020nyheter

Nyheter
Tips oss: 

61 18 93 00  
E-post: 

tips@oa.no

dOkka: Etter å ha sit-
tet som medlem i 
kontrollutvalget i 
Nordre Land i litt over 
ett år, spør Solveig 
Hovde (78) fra Bygde-
lista: – Er vi blitt tann-
løse?
Ingvar Skattebu 
ingvar.skattebu@oa.no

Solveig Hovde satt i kommune-
styret for Bygdelista i Nordre 
Land forrige periode. Nå reiser 
hun spørsmålet om hva Nordre 
Land egentlig vil med kontroll-
utvalget, hvor hun har plass 
som et av fem medlemmer. 

– Hva får vi gjort? Dette er rett 
og slett noe av det mest me-
ningsløse jeg har vært med på. 
Det blir bare en mengde ordgy-
teri, sier hun.

Hovde viser blant annet til at 
formannskapet nylig bad kon-
trollutvalget se på den såkalte 
Hekne-saken, hvor tidligere 
kommunalsjef Hekne gikk 
langt i å antyde at det foregår en 
type kameraderi i Nordre Land.

Får ikke konsekvenser
– Følgen av at kontrollutvalget 
tar opp saken er at vi ber Inn-
landet Revisjon IKS lage en 
plan for hvordan vi skal be-
handle dette. Jeg er overbevist 
om at dette også ender opp i in-
genting. Kanskje en type mild 
kritikk. Men det får neppe noen 
konsekvenser, sier Hovde.

Hun mener at utvalget druk-
ner i arbeid. Det krever store 
mengder tid for å sette seg inn i 
alle sakene. 

– Når vårt arbeid stort sett en-
der opp med ingenting som får 
konsekvenser, hvorfor skal vi 
da bruke så mye av skattebeta-
lernes penger på kontrollutval-
get? Det er ikke forsvarlig, rett 
og slett, mener hun.

krever kunnskap
Hovde er overbevist om at et vel-
fungerende kontrollutvalg må 
bestå av personer som kan for-
valtningen. Selv har hun lang 
fartstid fra tre kommuneadmi-
nistrasjoner, fylkesmannen, sivi-
lombudsmannen på Stortinget 
og fra privat næringsliv. Hun var 
gift med bygningssjefen i Nordre 
Land, og jobbet som kontorassis-

tent i to etater. Deretter var hun 
kontorsjef i Norsov i åtte år. Der-
etter har hun studert jus, og had-
de sin siste jobb før hun ble pen-
sjonist på juridisk avdeling hos 
fylkesmannen for Oslo og Akers-
hus.

– Du må kunne systemene 
godt for å gjøre en god jobb i et 
kontrollutvalg. Jeg synes ikke 
det er heldig at politikere som sit-
ter i kommunestyret også har 
plass i kontrollutvalget. Spesielt 
ikke hvis du tilhører partiet som 
har ordføreren, mener Hovde. 
Hun ønsker å understreke at hun 
ikke uttaler seg som medlem av 
kontrollutvalget, men som poli-
tiker for Bygdelista. Hun ønsker 
ikke å kritisere sine kolleger i ut-
valget, men at det blir satt et kri-
tisk lys på systemet. 

Uavhengig sekretær
Hovde stiller også spørsmål ved 
sekretærfunksjonen for kon-
trollutvalget. Sekretæren, Kje-
til Solbrækken, som hun sier 
driver en privat praksis, er en-
gasjert av kommunen. 

– Er han da så uavhengig som 
han bær være? Tør han være ty-
delig når han gir sine anbefalin-
ger dersom de er sterkt kritiske 
til den som har gitt ham opp-
draget, spør hun. 

– Det er jo nettopp dette som 
skaper spekulasjoner når ord-
fører Ola Tore Dokken og for-
mannskapsmedlem Geir Helge 
Frøslid sender saken til kon-
trollutvalget. De vet at vi er to-
talt ufarlige. I Hekne-saken er 
vi dratt inn på grunn av et brev 
som er referert i Oppland Arbei-
derblad. Brevet er ikke journal-
ført, så langt vi vet. Er dette 
noen sak for oss? spør hun. 

Overrasket sekretær
OA har kontaktet sekretær Kjetil 
Solbrækken i kontrollutvalget. 
Etter å ha lest intervjuet med 
Hovde, sier han dette i en epost:

– Når det gjelder sekretær sin 
uavhengighet er jeg overrasket 
at det stilles spørsmål om dette. 
Kommuneloven stiller krav om 
at kontrollutvalgets sekretær 
ikke kan være ansatt i kommu-
nen. Dette sikrer at man ikke 
har noen form for underord-
ningsforhold til den man er satt 
til å kontrollere, det vil si admi-
nistrasjonen ved kommunedi-
rektøren. Det er kontrollutval-
get i Nordre Land kommune 
som er min oppdragsgiver, og 
som har stått for valg av meg 
som sekretær etter en anbuds-
konkurranse. Jeg er med andre 
ord hyret inn direkte av kon-
trollutvalget for å bistå i deres 
arbeid med kontroll av kommu-
nen. Min lojalitet ligger hos 
kontrollutvalget og ingen an-
dre, skriver Solbrækken. .

 Han sier at det er forståelig at 
det i blant kan oppleves frustre-
rende ikke å ha beslutningsmyn-
dighet etter at det er avdekket 
feil og mangler i kommunen. 

– Kontrollutvalget har ingen 
myndighet til å instruere admi-
nistrasjonen eller politikere, el-
ler beslutte konsekvenser av 
eventuell svikt. Kontrollutval-
get er kommunestyrets kon-
trollorgan, og utreder og rap-
porterer til kommunestyret. 
Kommunens revisor, Innlandet 
Revisjon IKS, bistår kontrollut-
valget med gjennomføringen 
av revisjonene for å sikre god 
faglighet i arbeidet. Jeg har for-
ståelse for at det kan virke litt 
«tannløst» når man kun har 

myndighet til å drive utred-
ningsarbeid, men slik er kon-
trollutvalgets rolle i det kom-
munale systemet. At kontroll-
utvalget spiller en viktig rolle i 
kommunen mener jeg er uom-
tvistelig, men det er fint å få 
innspill til hvordan man kan 
løse oppgaven enda bedre 
innenfor gjeldende regelverk, 
skriver Solbrækken. 

Ordfører Ola Tore Dokken er 
også gjort kjent med Hovdes 

synspunkt. Dokken ønsker ikke 
å kommentere saken i OA.

– Urimelig
 Bård Axel Nilson, leder for kon-
trollutvalget i Nordre Land, de-
ler mange av de samme syns-
punkt som Solbrækken.

– Jeg er glad for at vi har enga-
sjerte personer med sterke me-
ninger i kontrollutvalget i Nor-
dre Land. Det er viktig at vi tør å 
stå for våre meninger og at vi er 

OVerraSket: Både utvalgsleder Bård Axel Nilson og sekretær 
Kjetil Solbrækken (bak) er overrasket over kritikken fra Solveig Hovde. 
 FOtO: inGVar SkattebU

SynGer Ut: – Jeg blir vel uglesett, men det får stå sin prøve, sier Solveig Hovde.  FOtO: inGVar SkattebU

n Solveig (78) kritiserer utvalget hun selv sitter i 

– Fører stort sett til ingenting

FaGerneS: 45.500 
kroner. Det er prisen for å 
ha kjørt i fylla og krasjet 
inn i en annen bil.
Ingvar Skattebu 
ingvar.skattebu@oa.no

Den 38 år gamle mannen var 
tidligere ustraffet inntil han i 
løpet av sommeren og høsten 
ble tatt for promillekjøring to 
ganger. Første gang han ble 

tatt, var på E16 i Nord-Aurdal. 
Da ble han målt til 1,36 i promil-
le. Dette skjedde en tidlig kveld 
i april.

I september fyllekjørte man-
nen igjen, med samme bil som i 
april. Et stykke ut på natta krasjet 
han med en annen bil på fylkes-
vei 51 ved Sebufjorden nord for 
Fagernes. Det resulterte i materi-
elle skader på begge bilene.

Denne gangen viste målin-

krasjet i fylla – koster mannen dyrt
Gjøvik: To førere fikk 
forelegg for håndholdt mo-
biltelefon, og to fikk for for 
høy hastighet da politiet 
hadde kontroll i 60-sonen 
på Vestre Totenveg i Gjøvik 
torsdag. 

Høyeste hastighet ble målt 
til 75 kilometer i timen.

Fire fikk 
forelegg 



 

KJØKKENFORNYELSE

Ring 9587 6841 for avtale

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater, vask og leverer
hvitevarer, uansett type og alder på ditt kjøkken!

Gratis befaring og kostnadsoverslag

www.proform.as

Vi skaffer rørlegger og 
elektrikker og kan legge nytt
gulv i forbindelse med at 
ditt kjøkken får ny fasade-40%

på utvalgte dørmodeller

Bestilling før 20.12

Levering innen 31.1.21

Gjør et kupp:

3Oppland arbeiderblad nyheterFredag 27. november 2020

Månedens beste tips
honoreres med  1000 kroner – øvrige  med Flax-lodd   
Tips oss på telefon 61 18 93 00  
eller på epost til tips@oa.no 

Følg oss på nett
n  Alltid de siste lokale nyhetene
n  Sport og andre direkte sendinger på OATV
n Podkaster hver uke

engasjerte i vår jobb som kom-
munestyrets kontrollorgan. Det 
opplever jeg at alle medlemme-
ne i kontrollutvalget er. Med 
Solveig sitt engasjement og sin 
bakgrunn er hun en viktig res-
surs, og jeg synes det er synd at 
hun ikke føler at arbeidet i kon-
trollutvalget er meningsfullt, 
sier han. 

Nilson sier at det er viktig at 
kontrollutvalget er sin rolle be-
visst.

– Vi er kommunestyret sitt 
kontrollorgan og har ingen 
myndighet til å instruere, be-
slutte eller dømme i saker vi har 
oppe til behandling. Vi skal ut-
rede og rapportere til kommu-
nestyret.

Under radaren
Solveig Hovde mener at det fin-
nes saker i kommunen som blir 
dysset ned, og som definitivt 
burde vært sett på av kontroll-

utvalget. Men i stedet mener 
hun utvalget dynges ned med 
saker det ikke kommer noe ut 
av.

– Alle snakker om slike saker, 
men ingen tør si noe om det, 
sier hun. 

– Hvordan tror du politikere, 
kommuneansatte og folket i 
kommunen reagerer på det du 
sier nå?

– Jeg blir vel uglesett. Men 
det får stå sin prøve, sier hun. 

SynGer Ut: – Jeg blir vel uglesett, men det får stå sin prøve, sier Solveig Hovde.  FOtO: inGVar SKattebU

n Solveig (78) kritiserer utvalget hun selv sitter i 

– Fører stort sett til ingenting GjøViK: Den første 
dommen etter at to 
cannabis plantasjer ble 
avdekket i januar i år er 
avsagt i Oslo tingrett.
Tor Arne Brekne 
tor.arne.brekne@oa.no

Fem personer ble pågrepet i ja-
nuar i forbindelse med avdek-
kingen av cannabis-plantasjer i 
Fluberg og Snertingdal i januar 
i år, og dommen fra september 
er den første fra denne saken.

Den nå domfelte 31-åringen 
sto tiltalt for å ha dyrket fram 
305 cannabisplanter, med en 
vekt i tørket tilstand på over 11 
kilo. I tillegg hadde han ifølge 
tiltalen tjuvkoblet strømlin-
jen, og brukt strøm for over 
78.000 kroner, og han skal 
også ha oppholdt seg i Norge 
uten oppholdstillatelse.

tilsto alt
Ifølge dommen foregikk 
strømtyveriet i perioden mel-
lom 1. oktober 2019 og 15. ja-
nuar 2020, noe som tilsier at 
det var i denne perioden dyr-
kingen foregikk.

Mannen tilsto uforbehol-
dent da saken kom opp i Oslo 
tingrett, og retten syntes påta-
lemyndighetens forslag om 
ett år og seks måneders feng-
sel var passende straff.

Mannen satt varetekts-
fengslet i 242 dager før han 
fikk dommen, og disse blir da 
trukket fra fengselsdommen.

Det bemerkes i dommen at 
det er flere andre siktede i sa-
ken, men at etterforskningen 
av dem ikke er ferdig.

Flere siktede
Etter det OA kjenner til, er yt-
terligere fire personer siktet i 
saken, hvorav kun én fremde-
les sitter varetektsfengslet.

Politiadvokat Mari Laurit-
zen Hasle sa til OA at etterfor-
skingen på lang vei var ferdig i 
juli, og at de innstilte på tilstå-
elsesdom for de to som da 
fremdeles satt i varetekt.

Etter dette er altså en av 
dem dømt, mens den andre 
nylig fikk forlenget sin vare-
tektsfengsling med åtte nye 
uker fram til over nyttår.

Tidligere i uken sa Laurit-
zen Hasle til OA at det fremde-
les gjenstår noen avsluttende 
avhør i sakene før de er ferdig 
etterforsket.

internasjonalt
De siktede i saken skal samtli-
ge være vietnamesiske stats-
borgere. To av dem har bodd i 
flere år i Norge og eier husene 
cannabisplantasjene var i, vi-
ser OAs undersøkelser. I det 
ene huset ble det også for 
noen år tilbake avdekket can-
nabis-produksjon.

Også den gang skal en viet-
nameser bosatt i Norge ha dis-
ponert huset.

Politiet og de siktedes for-
svarere har siden aksjonene 
pågikk i januar vært spar-
somme med opplysninger. Et-
ter det OA forstår er grunnen 
at politiet forsøker å nøste opp 
narkotikanettverket videre.

Basert på tidligere saker vet 
man at sakene ofte har forgre-
ninger rundt om i landet og at 
det også går spor utenfor lan-
dets grenser.

dyrket fram over 
300 cannabis
planter  ble dømt

Krasjet i fylla – koster mannen dyrt
gen en promille på 1,25. 

I Valdres tingrett erkjente 
mannen både fyllekjøringen og 
straffskyld. Retten viste til 
grovheten ved å kjøre med så-
pass høy promille flere ganger.

Boten på 45.500 kroner er 
satt ut fra mannens inntekt. 
Han er også idømt en fengsels-
straff på 30 dager.

Han mister retten til å kjøre 
bil i tre år.

Gjøvik: Frp i Innlandet vil ha 
det de omtaler som et reelt fritt 
skolevalg og fremmer dette som 
et forslag i behandlingen av nes-
te års budsjett i Innlandet fyl-
keskommune.

- Regjeringen vil innføre fritt sko-
levalg i hele landet, men la fylkes-
kommunene selv bestemme inn-

taksområder. Ikke godt nok, mener 
FrP i Innlandet, som vil at hele fyl-
ket skal være et inntaksområde.

- De rødgrønnes kamp mot fritt 
skolevalg har ført til at tusenvis av 
elever i Innlandet fylke har mistet 
muligheten til å velge skole, sier 
Truls Gihlemoen som er gruppe-
leder for FrP i fylkestinget.

Vil innføre fritt skolevalg for elever i 
den videregående skolen i innlandet
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