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

 
 

Raufoss, 11. oktober 2021. 
J.nr./referanse: 18-21/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:  Tirsdag 23. november 2021 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1130 
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
Forfall og innkalling av vara: 

• Etter avtale innkalles første vara for H/Sp/Frp, Inger Lilleby Fløgum (H). 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

• Sak 57: Ernst & Young AS ved Frode Krabbesund og Ole Jakob Øglænd deltar via Teams. 
 

 
Møtet forslås lukket i f.m. behandlingen av sak 57, jf. kommunelovens § 11-5 tredje ledd a) og b), 
jf. offentlighetslovens § 5. 
 
 
 
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  
 
 

Tirsdag 23 november 2021 
 
 

 
SAK NR. 56/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.10.2021 

 
SAK NR. 57/2021 STATUS FOR IGANGSATT UNDERSØKELSE - ERNST & 

YOUNG AS 
 

SAK NR. 58/2021 OPPFØLGING AV TIDLIGERE ANKLAGER (HØSTEN 2020) 
OM SOSIAL DUMPING I HORISONT RENOVASJON AS  

 
SAK NR. 59/2021 ORIENTERING OM RAPPORT OM DIALOG MED 

SAMARBEIDSKOMMUNENE OMKRING 
BARNEVERNVAKTEN (UNDERSØKELSE I GJØVIK 
KOMMUNE) 

 
SAK NR. 60/2021 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 28.10.2021 
 
 
 
 
 
 

Raufoss, 11. november 2021. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 56/2021 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.10.2021 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 23.11.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 20.10.2021 

 
Nei. Ettersendes/deles ut i møtet.  

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.10.2021 godkjennes. 
 

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

KONTROLLUTVALGET I 
VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 

 
Onsdag 20. oktober 2021 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0830 – 1410. 
 
Som medlemmer møtte: 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp) – fratrådte møtet kl. 1130. 
Hege Eriksen (Ap) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Asgeir Sveen, leder (H) 
 
Følgende medlem møtte ikke:  
Torill Hansen (Uavh.)  
 
Følgende varamedlem møtte: 
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp 
 
Ellers møtte: 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sakene 53, 54, 55). 
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken. 
Andre: Ernst & Young AS ved Frode Krabbesund og Ole Jakob Øglænd (begge deltok i sak 50 
via Teams). 

 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret, ordfører, kommunedirektøren, kontrollutvalgets medlemmer og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 
 
 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med nestleder Kjell Borglund som møteleder. 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

 
Til behandling: 
 
SAK NR. 49/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.10.2021 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.10.2021 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 50/2021 PROSJEKTPLAN: VARSLINGSSAKER I 

HJEMMETJENESTEN, YTRINGSKULTUR MV. 
 

Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken orienterte om:  

• Signering av avtaledokumenter med Ernst & Young AS 
(engasjementsbrev, oppdragsplan og databehandleravtale) 
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• Dialog med Ernst & Young AS omkring igangsetting av 
spørreundersøkelse til alle ansatte i hjemmetjenesten 
(mandatets pkt. 1).  

 
Følgende ble delt ut i møtet:  

• Oppdragsplan (utarbeidet av Ernst & Young AS) 
• Utkast til informasjonsbrev til ansatte i hjemmetjenesten  

 
Ernst & Young AS ved Frode Krabbesund og Ole Jakob Øglænd 
deltok via Teams og svarte på spørsmål knyttet til de planlagte 
undersøkelsene.  
 
Kontrollutvalget drøftet avslutningsvis sitt mandat, jf. 
kommunestyrets vedtak. Man var enige om at mandatets pkt. 2 og 3 
retter seg mot hele kommunen og at kontrollutvalget står fritt til å 
velge metoder for å kunne besvare spørsmålene. Mandatet er å 
undersøke: 

1. Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i 
hjemmetjenesten høsten 2020 og våren 2021 på forsvarlig måte, 
og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.  

2. I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur 
blant ansatte i Vestre Toten kommune.  

3. Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i 
organisasjonen, og om retningslinjene ivaretar varsler mot 
toppledelsen på en tilfredsstillende måte.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Fremlagt oppdragsplan, utarbeidet av Ernst & Young AS, 
godkjennes. 
 

2. Kontrollutvalget ber om at den planlagte spørreundersøkelsen 
rettes mot alle ansatte i kommunen (jf. pkt. 2 og 3) med noen 
tilleggsspørsmål til de ansatte i hjemmetjenesten (jf. pkt. 1). 
Informasjonsskrivet til ansatte endres i tråd med dette og at 
det går tydeligere frem hva som skal undersøkes. 
Utvalgssekretær følger opp dette overfor Ernst & Young AS. 
Det bes om at tillitsvalgte og hovedverneombud orienteres i 
forkant av utsending av spørreundersøkelsen.  

 
 
 
SAK NR. 51/2021 KOMMUNEBAROMETERET 2021 – VESTRE TOTEN 

KOMMUNE 
 

Fra behandlingen: 
Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte 
Kommunebarometeret for 2021. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget har merket seg at Vestre Toten kommune 
er rangert som nr. 148 av landets kommuner.  
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at det er store variasjoner 
mellom de 12 sektorene som er rangert: 
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 Sektor Plassering  
(356 kommuner i alt) 

1 Grunnskole 121 
2 Pleie og omsorg 229 
3 Barnevern 206 
4 Barnehage 147 
5 Helse 208 
6 Sosialtjeneste 94 
7 Kultur 207 
8 Miljø 24 
9 Saksbehandling 219 
10 Vann, avløp og renovasjon 258 
11 Økonomi 333 
12 Kostnadsnivå 152 

 
 
3. Kontrollutvalget har særlig merket seg følgende fra 

gjennomgangen:   
 

• Barnevern (206. plass):  
- Andel barn i institusjon og fosterhjem er økende og 

ligger godt over landssnitt. 
- Netto utgifter til barnevern ligger høyt sammenlignet 

med andre kommuner. 
 

• Helse (208. plass):  
- Lav andel fastlegelister som er åpne, 12,5 % (gj.snitt 

40,5 %). 
- Andel av fastlegelistene som mangler lege, 75 % 

(gj.snitt 10,86 %) 
- Andel ledige listeplasser, 0 % (gj.snitt 8,31 %) 

 
 
 
SAK NR. 52/2021 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2021 
 

Fra behandlingen: 
Bjørn Iversen (Sp) fratrådte møtet før behandling av saken. 
Kontrollutvalget bestod etter dette av to medlemmer og ett 
varmedlem. 
 
Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte 
hovedtrekkene fra konferansen:  

• Pandemiens virkning på sårbare grupper, barn og unge 
• Smitteverntiltakenes virkning på folkehelsa og andre 

områder 
• Kommunens rolle i smittevernarbeidet 
• Etter korona kommer læretida 
• Er vi rigget for kriser? 
• Datainnbruddet i Østre Toten kommune 
• Varsling i kommunene: 

- Hva gjør du når det varsles på toppledelsen? 
- Hva er kontrollutvalgets rolle når det varsles på 

toppledelsen? 
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Vedtak, enstemmig: 
 

Presentasjon av hovedtema på Kontrollutvalgskonferansen 2021 
tas til orientering. 

 
 
 
SAK NR. 53/2021 REVISJONSUTTALELSE: FORENKLET 

ETTERLEVELSESKONTROLL 2020 – 
SELVKOSTOMRÅDET 

 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 
Dybdal presenterte revisjonsuttalelsen. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget har merket seg at den gjennomførte 
stikkprøvekontrollen, rettet mot selvkostområdet, ikke har 
avdekket forhold som gjør at man har grunn til å tro at 
kommunen ikke etterlever bestemmelsene om 
selvkostberegning og bruk av, og avsetning til, selvkostfond.  
 

2. Med bakgrunn i resultatene fra kontrollen iverksettes ingen 
ytterligere undersøkelser. 

 
 
 
SAK NR. 54/2021 PLAN FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 

2021  
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 
Dybdal orienterte om plan/prioritering for 2021. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Revisors plan for forenklet etterlevelseskontroll for 2021 tas 
til orientering. 
 

2. Prioritert kontrollområde for 2021 er etterberegning av 
egenandel for langtidsopphold i institusjon/sykehjem (over 60 
dager). 

 
 
 
SAK NR. 55/2021 REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2021 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 
Dybdal presenterte revisjonsstrategien og svarte på spørsmål. 
Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for 2021 (brev av 
19.10.2021 fra revisjonen) ble delt ut og gjennomgått i møtet. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet 
revisjonsstrategi for revisjon av kommunens årsregnskap for 
2021 tas til orientering.  
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2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet 

tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raufoss, 20. oktober 2021. 
 
 
_________________________  
Kjell Borglund 
nestleder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 20. oktober 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 08.09.2021 kl. 0730 
• Onsdag 29.09.2021 kl. 0830 - tillegg 
• Onsdag 20.10.2021 kl. 0830  
• Onsdag 08.12.2021 kl. 0830 

 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv): 
 
Prosjektplan: Måloppnåelse ifm. endringer i 
hjemmetjenesten  
(KU-sak 35/2021, prosjektplan legges frem for 
kontrollutvalget vår/sommer 2022, gj.føring av 
prosjekt høsten 2022 – raskere gjennomføring 
vurderes) 
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SAK NR. 57/2021 
 

Vestre Toten kommune  
 
 

 
 
 
 
STATUS FOR IGANGSATT UNDERSØKELSE - ERNST & 
YOUNG AS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 
 

23.11.2021 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:   

1. Oppdragsplan (utarbeidet av EY) 
2. Informasjonsbrev til ansatte om spørreundersøkelse  

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Status og fremdrift for undersøkelsen tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 16.08.2021 å be kontrollutvalget om å undersøke følgende:  
 

1. Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020 
og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.  

2. I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre 
Toten kommune.  

3. Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og om 
retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.  

 
Kontrollutvalget engasjerte i sitt møte den 29.09.2021 Ernst & Young AS til å gjennomføre 
undersøkelsene på sine vegne.  
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Oppstartmøte med Ernst & Young AS ble gjennomført den 11.10.2021.  
 
Oppdragsplan ble lagt frem for kontrollutvalget i deres møte den 20.10.2021 (se vedlegg 1). 
 
Som det går frem av oppdragsplanen er det lagt opp til følgende prosess og fremdrift: 
 
Faser 
 

Tidspunkt Kommentar 

Fase 1: Planlegging Uke 41  
Fase 2: Kartlegging Uke 41-42  
Fase 3: Intervjuer Uke 43-44  
Fase 4: Rapportering Uke 45-46  
Fase 5: Oppfølging Uke 47+ Evt. videre oppfølging er ikke 

forhåndsavtalt. Dette avklares 
etter behov. 
 

 
 
Informasjonsinnhentingen gjøres gjennom en web-basert spørreundersøkelse (alle ansatte) og 
dybdeintervjuer med utvalgte.  
 
Den web-baserte spørreundersøkelsen ble sendt ut og tilgjengeliggjort for alle ansatte torsdag 
28.10.2021. Det ble i den forbindelse sendt ut et informasjonsskriv til alle ansatte (se vedlegg 2).  
Frist for å svare var satt til og med fredag 05.11.2021. Arbeidet med planlegging av dybdeintervjuene 
er nå i gang.  
 
Det tok noe lenger tid med etablering og utsending av den web-baserte spørreundersøkelsen enn først 
antatt. Det vil sannsynligvis også gå noe lenger tid til gjennomføring av intervjuer enn opprinnelig 
planlagt. Oppsummert antas det at man ligger omkring 2-3 uker etter tidsplanen. Rapportering til 
kontrollutvalget vil skje før jul.  
  
Ernst & Young AS vil gi nærmere informasjon om status og fremdrift i møtet, herunder detaljert 
plan/opplegg for gjennomføring av dybdeintervjuene mm.  
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Oppdragsplan

Vestre Toten kommune

Aktivitet Navn Dato
Utkast:
Godkjent av:

EY
Kontrollutvalget

12.10.2021
____________
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DISTRIBUSJON

Utkast oppdragsplan distribueres i elektronisk format til Vestre Toten kommune ved Kontrollutvalget
for godkjennelse.

INNHOLD
Distribusjon ........................................................................................................................... 2
Innhold ................................................................................................................................. 2
1 Bakgrunn ........................................................................................................................ 2
2 Oppdraget ...................................................................................................................... 2
3 Avgrensninger for undersøkelsene ................................................................................... 3
4 Prosess og fremdrift........................................................................................................ 4
5 Grunnlag for undersøkelsene ........................................................................................... 5
6 Rapportering .................................................................................................................. 5
7 Ressurser og kompetanse ................................................................................................ 6

1 Bakgrunn

Bakgrunnen for oppdraget er en varslingssak i Vestre Toten kommune sin hjemmetjeneste. Et
varsel om kritikkverdige forhold i hjemmetjenesten skal ha blitt mottatt fra ansatte i
hjemmetjenesten høsten 2020, og det har gjennom mediene blitt fremmet kritikk mot
kommunens oppfølging.

2 Oppdraget

Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune har fått i oppdag fra kommunestyret i kommunen om
å:

1. Undersøke om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten
høsten 2020 og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens
regler.

2. Undersøke i hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i
Vestre Toten kommune.

3. Undersøke om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og
om retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.

EY vil bistå kontrollutvalget i Vestre Toten kommune med å gjennomføre en faktaundersøkelse
med det overordnede formål å kartlegge de faktiske omstendighetene relatert til punktene
ovenfor.
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EY vil presentere funn fra undersøkelsene i en rapport, utarbeide anbefalinger til tiltak og
tilrettelegge for kunnskapsoverføring til kommuneadministrasjonen der det er relevant,
herunder i form av eventuelle kurs og opplæring.

Det vises til signert engasjementsbrev mellom Vestre Toten kommune og EY for beskrivelse av
EYs metodikk.

3 Avgrensninger for undersøkelsene
Undersøkelsene av mandatets punkt 1 skal, som diskutert i møte mellom Kommunerevisjonen i
Vestre Toten kommune og EY den 11. oktober 2021, avgrenses til kommuneledelsen sin
oppfølging av varslingssaken. Med kommuneledelsen forstås ledelsen av kommunens
hjemmetjeneste samt kommunens administrative ledelse. Kontrollutvalget har bedt om at
undersøkelsene også skal inkludere kommunens ordfører og vedkommendes rolle i oppfølgingen
av varslingssaken.
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4 Prosess og fremdrift 

Faktaundersøkelsene vil gjennomføres i henhold til tentativ fremdriftsplan som fremgår
nedenfor.

Faseoversikt
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Fremdriftsplan

5 Grunnlag for undersøkelsene
Grunnlaget for undersøkelsene vil være saksdokumentasjon relatert til varsel og
bekymringsmeldinger mottatt av Vestre Toten kommune, interne retningslinjer og prosedyrer
mm. relevante for mandatet. Det vises til egen «Request list» oversendt til Vestre Toten
kommune ved Kontrollutvalget, og som løpende vil bli oppdatert under undersøkelsene.

EY vil videre bistå med forberedelse og gjennomføring av intervjuer for muntlig
informasjonsinnhenting. Intervjuobjekter avtales med Vestre Toten kommune i forkant av
gjennomføringen. Gjennomføring av intervjuer vil i utgangspunktet være frivillig, og dermed
betinget av den enkeltes samtykke. I den grad den intervjuede aksepterer lydopptak, vil EY
benytte dette. I etterkant av intervjuet vil det utarbeides et referat/resymé av intervjuet som
den intervjuede får til gjennomlesning (verifikasjon). Når arbeidet med undersøkelsen og
eventuelle etterfølgende prosesser anses sluttført, vil lydopptaket slettes.

6 Rapportering
EYs leveranse vil være begrenset til en rapport som beskriver det utførte arbeidet og resultatet
av dette. Vi vil presentere vårt arbeid og eventuelle funn så snart som mulig og etter nærmere
avtale med Vestre Toten kommune.

Vestre Toten kommune vil bli holdt fortløpende underrettet om sakens utvikling. Etter nærmere
avtale med kommunen vil det om nødvendig bli rapportert på hele eller deler av oppdragets
mandat før undersøkelsene er fullstendig gjennomført.
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7 Ressurser og kompetanse

Partner Frode Skårmo Krabbesund vil være ansvarlig for oppdraget. Prosjektleder vil være
Associate Partner Ole Jakob Øglænd med bistand fra avdelingens øvrige ressurser ved behov.
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Informasjon om undersøkelse i Vestre Toten kommune  
 

 

Bakgrunnen for undersøkelsen 

Vestre Toten kommune mottok høsten 2020 og våren 2021 bekymringsmeldinger/varsler om 

kritikkverdige forhold i kommunens hjemmetjenester.  

Kommunestyret har gitt kontrollutvalget i oppdag å undersøke følgende forhold:   

1. Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020 og 

våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler. 

2. I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre Toten 

kommune. 

3. Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og om 

retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte. 

 

Gjennomføring av undersøkelsen 

Ernst & Young AS (EY) har blitt engasjert av kontrollutvalget i Vestre Toten kommune for å 

gjennomføre en faktaundersøkelse av de aktuelle forholdene.  

Det vil som et ledd i undersøkelsen gjennomføres en spørreundersøkelse blant alle ansatte i Vestre 

Toten kommune. Spørreundersøkelsen legger til rette for at ansatte i kommunen gis anledning til å 

formidle eventuelle opplysninger direkte til EY. Dette vil skje ved bruk av et elektronisk 

svarskjema og intervjuer. Dersom du er ansatt i hjemmetjenesten, vil du få tilleggsspørsmål relatert 

til bekymringsmeldinger/varsler.  

Resultatet av undersøkelsen skal bidra til at Vestre Toten kommune skal kunne sikre et forsvarlig 

arbeidsmiljø for ansatte i kommunen. Det er derfor viktig at alle som måtte inneha opplysninger om 

kritikkverdige forhold rapporterer slike omstendigheter gjennom det elektroniske webskjemaet 

og/eller formidler opplysninger om sin kjennskap direkte til EY.  

Nedenfor fremkommer en link til EYs elektroniske og krypterte spørreundersøkelse. Det gis 

anledning for kommunens ansatte å sende informasjon til EY anonymt. Det oppfordres likevel til at 

kontaktinformasjon oppgis til EY for videre oppfølging og mulighet til å stille supplerende 

spørsmål til den enkelte.  

QR-koden nedenfor gir samme tilgang til den elektroniske spørreundersøkelsen som i linken 

beskrevet ovenfor, og er særlig egnet for å sende informasjon gjennom mobiltelefon/lesebrett etc. 

Et utvalg av ansatte, i tillegg vil tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, vil bli gitt 

anledning til å formidle eventuell informasjon til EY ved gjennomføring av intervjuer.   

Kontrollutvalget anmoder om at alle som kontaktes stiller seg til disposisjon for EY.  

Intervjuene vil i utgangspunktet gjennomføres innenfor kontortiden (kl. 08 – 16) på avtalt tidspunkt 

på Raufoss eller som digitalt møte ved bruk av Microsoft Teams etter nærmere avtale med EY.  
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Alle ansatte er fritatt for eventuell taushetsplikt i forbindelse med taushetsbelagte opplysninger som 

er relevante for EYs undersøkelser. EY har taushetsplikt om all informasjon som de mottar i 

forbindelse med undersøkelsene. 

For å kunne få tilgang til spørreundersøkelsen, benyttes følgende link:  

https://dh8342.customervoice360.com/uc/admin/86fe/  

 

Alternativt kan spørreundersøkelsen besvares ved å bruke følgende QR-kode (skannes med 

mobiltelefon, lesebrett etc.): 

  

Dersom ansatte ikke får gitt sine innspill elektronisk, eller av annen grunn ønsker å snakke med 

representanter for EY, er det mulig anonymt å ringe til EY på telefon 24 00 20 14 (direkte til 

personell hos EY som kjenner til undersøkelsene). 

Det elektroniske svarskjemaet vil være tilgjengelig fra dagens dato og frem til og med  

fredag 5. november 2021. 

Kontrollutvalget oppfordrer alle som har konkrete opplysninger til å bidra med informasjon.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Asgeir Sveen 

Leder av kontrollutvalget 

Vestre Toten kommune 

 

 

https://dh8342.customervoice360.com/uc/admin/86fe/
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SAK NR. 58/2021 
 

Vestre Toten kommune  
      

 
 
 
 
OPPFØLGING AV TIDLIGERE ANKLAGER OM SOSIAL 
DUMPING I HORISONT RENOVASJON AS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 23.11.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:   

1. Sluttrapport fra styret i Horisont Renovasjon AS 9. september 
2021. 

2. Protokoll fra møte i representantskapet i Horisont Miljøpark IKS 
14 januar 2021. 

3. Diverse avisartikler 
 

Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2 
 
Vedlegg 3 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Kontrollutvalget tar til orientering at endelig sluttrapport i tvistesaken mellom 

Fagforbundet Gjøvik og Horisont Renovasjon AS ble behandlet i selskapets styre den 
9.september 2021.  
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at: 
 

• Styret i Horisont Renovasjon AS har gjennomgått saken i dialog med Fagforbundet 
Gjøvik og administrerende direktør og anser den konkrete saken som avsluttet. 

• Det foreligger signert protokoll av 8.desember 2020 mellom Fagforbundet Gjøvik og 
Horisont Renovasjon AS om at «tvisten om lønns- og arbeidstidsordninger er løst og at 
tiltak som er planlagt og skal iverksettes er tilfredsstillende.» 

• Administrerende direktør har fulgt opp saken og tiltakene administrativt i dialog med 
Fagforbundet Gjøvik som er tillitsapparatet. 

• Representantskapet i Horisont Miljøpark IKS ble orientert om status på saken og 
styrets håndtering av denne i representantskapsmøte den 14.01.2021.  
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Høsten 2020 ble det fremsatt anklager om sosial dumping mot Horisont Renovasjon AS. Anklagene 
ble fremsatt av Fagforbundet i Gjøvik etter et møte i formannskapet i Gjøvik kommune der ledelsen i 
Horisont Miljøpark IKS deltok. Anklagene er rettet mot brudd på arbeidsmiljøloven og tariffavtalen i 
Horisont Renovasjon AS.  
 
Horisont Renovasjon AS er heleid av Horisont Miljøpark IKS, som igjen er eid av de fem 
kommunene i Gjøvikregionen i felleskap. Selskapet kommer inn under kontrollutvalgets oppgave 
med lovpålagt eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon, og det vil derfor være naturlig at 
kontrollutvalgene engasjerer seg.  
 
Saken fikk mye oppmerksomhet i media, og kontrollutvalget fulgte i starten saken gjennom 
avisoppslag. Kontrollutvalget ble etter hvert kjent med at man jobbet aktivt med saken i styret i 
Horisont Renovasjon IKS, og at representantskapet i eierselskapet (Horisont Miljøpark IKS) også var 
orientert. Med både styret og eierne aktivt inne i oppfølgingen, besluttet kontrollutvalgene å avvente 
med egne kontroller. Det ble derimot signalisert at man ønsket en orientering etter en tid, for å 
forsikre seg om at saken var avsluttet, og at evt. avvik var rettet opp.  
 
Kontrollutvalget i Nordre Land kommune gjennomførte i sitt møte den 18.10.2021 en samtale med 
leder for representantskapet i Horisont Miljøpark IKS, Ola Tore Dokken, for å få klarhet i hvordan 
eierne av Horisont Renovasjon IKS hadde fulgt opp saken. Det ble gjennom denne samtalen avklart 
at saken var avsluttet. Det ble fremlagt en protokoll fra representantskapets møte den 14.01.2021 og 
en sluttrapport datert 09.09.2021 (se vedlegg 1 og 2).  
 
Forslag til vedtak i saken er utformet med bakgrunn i mottatt dokumenter, og er identisk med vedtak 
fattet i kontrollutvalget i Nordre Land kommune den 18.10.2021. 
 
 
Kort om Horisont Renovasjon AS: 
 
Selskapet er 100 % eid av Horisont Miljøpark IKS. Selskapet ble etablert i september 2017. De 
sørger for å hente avfallet i eierkommunene. 
 
Styret i selskapet er sammensatt likt som styret i Horisont Miljøpark IKS.  
Daglig leder i selskapet er Stein Giæver. 
 
 
Kort om Horisont Miljøpark IKS 
 
Selskapet er eid av følgende kommuner:  

• Gjøvik kommune (42,43 %) 
• Østre Toten kommune (21.13 %) 
• Vestre Toten kommune (18,71%) 
• Nordre Land kommune (9,58 %) 
• Søndre Land kommune (8,15%) 

 
Representantskapet er selskapets øverste organ og består av ordførerne i Horisonts eierkommuner, 
samt en representant for opposisjonen fra hver av eierkommunene. Alle er valgt for en 4-årsperiode 
tilsvarende kommunevalgperioden og har personlige vararepresentanter. Nåværende 
representantskap består av:  
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 Kommune Representanter 

Gjøvik 
Torvild Sveen 

Kristin Stensrud 

Østre Toten 
Bror Helgestad 

Guri Bråthen 

Vestre Toten 
Stian Olafsen 

Arild N. Ødegaard 

Nordre Land 
Ola Tore Dokken 

Linn T. Sunne 

Søndre Land 
Anne Hagenborg 

Tom Sørhagen 

 
Styret i selskapets består av 7 medlemmer, 2 fra Gjøvik kommune, ett fra hver av de fire andre 
kommunene og ett medlem fra og valgt av de ansatte. De øvrige medlemmene og vararepresentanter 
velges for en 2-årsperiode av representantskapet etter innstilling fra kommunene. Styrets leder og 
nestleder velges av representantskapet. Dagens styre består av: 

Gjøvik 
Espen Martinsen 

Kjersti Nørstebø Solbjør  

Østre Toten Torunn Aas Taralrud (styreleder) 

Vestre Toten Gerda Nubdal (nestleder) 

Søndre Land Pål Rønningen 

Nordre Land Erik Olsen 

Ansattes representant Bjørn Berg 

 
Daglig leder i selskapet er Stein Giæver. 
. 



 
 
 

SLUTTRAPPORT 

 

Tvistesak mellom Fagforbundet Gjøvik og Horisont Renovasjon AS 

 

Styret har gjennomgått saken i dialog med Fagforbundet Gjøvik og administrerende direktør anser 
den konkrete saken som avsluttet. 

Det foreligger signert protokoll av 8.desember 2020 mellom Fagforbundet Gjøvik og Horisont 
Renovasjon AS om at «tvisten om lønns- og arbeidstidsordninger er løst og at tiltak som er planlagt 
og skal iverksettes er tilfredsstillende.» 

Administrerende direktør har fulgt opp saken og tiltakene administrativt i dialog med Fagforbundet 
Gjøvik som er tillitsapparatet. 

Representantskapet ble orientert om status på saken og styrets håndtering av denne i 
Representantskapsmøte 14.01.2021.  

Styret behandlet endelig sluttrapport i styremøte 9.september 2021. 

 

 

09.09.2021 

Styret i Horisont Renovasjon AS 



 
 

Horisont Miljøpark IKS 
Protokoll fra møte i representantskapet i Horisont Miljøpark IKS 14 januar 2021 

 

Følgende representanter møtte: 
Gjøvik : Kristin Stensrud, Torvild Sveen 

Østre Toten : Birgit Finstad 

Vestre Toten : Stian Olafsen, Arild N Ødegaard 

 Nordre Land : Ola Tore Dokken,  

Søndre land : Tom Sørhagen, Anne Hagenborg 

Forfall   : Bror Helgestad, Guri Bråthen, Linn T Sunne 

 

Ellers deltok : Torunn Aass Taralrud, Erik Olsen, Gerda Nubdal, Espen Martinsen, Kjersti Nørstebø 

Solbjør, deltok fra styrets side. Stein Giæver fra adm. Horisont.  

 

Referat til : Rep.skapet og styret  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agenda: 

1. Orientering om status i konflikt med Fagforbundet. 

2. Innspill fra Gjøvik kommune:  

Kommunestyret ber representantskapet i Horisont Miljøpark IKS vurdere å avvikle 

Horisont Renovasjon AS.  
 

1. Styreleder informerte om status i tvistesaken mellom fagforbundet og Horisont 

Renovasjon AS. Avtalen er på fire punkter. 3 av punktene er gjennomført. Pkt. 4 som 

gjelder utbetaling av innestående lønn, blir gjennomført i løpet av januar 2021. Dette i 

henhold til avtale. 

 

2. Styreleder ga en oral presentasjon fra referat fra styremøte i Horisont Renovasjon AS 

den 7. januar. Referatet er unntatt offentlighet og derfor ikke vedlagt dette referatet. 

 

3. På bakgrunn av fokus man har hatt rundt arbeidskonflikten i Horisont Renovasjon AS, 

ber Representantskapet styret om å iverksette en utredning om å avvikle Horisont 

Renovasjon AS og innlemme selskapet i Horisont Miljøpark IKS. 
 

• I en slik utredning inngår i tillegg en vurdering av å opprettholde dagens 

organisering, om enn i en noe annen form. 

• I en slik utredning inngår i tillegg en vurdering om å konkurranseutsette denne 

virksomheten 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

Representantskapet overlater til styret å finne en hensiktsmessig form og oppdragsbrev. 

Representantskapets leder holder dialogen med styreleder om framdrift og involvering av 

eierkommunene. 

 

Stein Giæver 

Referent. 
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SAK NR. 59/2021 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
ORIENTERING OM RAPPORT OM DIALOG MED 
SAMARBEIDSKOMMUNENE OMKRING 
BARNEVERNVAKTEN (UNDERSØKELSE I GJØVIK 
KOMMUNE) 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 23.11.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Rapport: Dialog med samarbeidskommunene og internkommunikasjon 
barnevernvakta (rapport 14-2021 fra Innlandet Revisjon IKS). 

 
 

 
Ikke vedlagt 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Kontrollutvalget tar resultatene fra undersøkelsen i Gjøvik kommune omkring dialog 
mellom Gjøvik kommune (vertskommunen) og deltakerkommunene om fakturering for 
deltakelse i den interkommunale barnevernvakta til orientering.  
 

 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Barnevernvakta (Gjøvikregionen barnevernvakt) er et interkommunalt samarbeid mellom 7 
kommuner med Gjøvik kommune som vertskommune. Barnevernvakta er en del av Gjøvik og Land 
barnevern (interkommunalt samarbeid mellom Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land).  
 
Barnevernvakta ble etablert 01.01.2018. Det er inngått samarbeidsavtaler mellom Gjøvik kommune 
som vertskommune og samarbeidskommunene Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre 
Land, Lunner og Gran.  
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I 2020 ble det klart Gjøvik kommune ikke hadde fulgt opp deltakerkommunene på en tilfredsstillende 
måte gjennom avtaleperioden mht. økonomi/fakturering, og at uenighet om faktureringsgrunnlaget 
hadde resultert i et merforbruk for Gjøvik kommune på 4,2 mill. kroner i 2018 og 2019. 
 
Kontrollutvalget i Gjøvik kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon for å få avklart årsakene til 
merforbruket. Ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten i kommunestyret den 27.05.2021 
ble det bl.a. besluttet følgende: 
 

Kommunestyret ber kontrollutvalget foreta en nærmere undersøkelse av dialogen med 
deltakerkommunene og internkommunikasjonen i Gjøvik kommune angående  
barnevernvakten i den aktuelle perioden.  

 
Undersøkelsen ble gjennomført av Innlandet Revisjon IKS og fremlagt for kontrollutvalget i Gjøvik 
kommune den 04.11.2021. Saken er sendt til sluttbehandling i kommunestyret i Gjøvik. 
 
Etter avtale med kontrollutvalgene i de berørte kommunene (Østre Toten, Vestre Toten, Nordre 
Land, Søndre Land, Gran og Lunner) så legges herved frem informasjon om den delen av rapporten 
der kommunikasjonen mellom Gjøvik kommune og deltakerkommunene beskrives.  
 
Utdrag fra rapporten:  
 
2.2 HENVENDELSER FRA SAMARBEIDSKOMMUNENE.  
Det var mange henvendelser fra samarbeidskommunene i 2019 og 2020 som gjaldt manglende fakturaer, 
spørsmål til fakturagrunnlaget, at det ikke forelå signert samarbeidsavtale (Lunner og Gran) avtale og 
manglende oppfølging av samarbeidsavtalen om barnevernvakta. De fleste henvendelsene kom fra Lunner 
og Gran. Men vi har også e-poster fra Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land.  
Vi har fått opplyst fra Lunner og Gran at de etterlyste gyldige avtaler også i 2018.  
I vedlegg V.2 har vi kommentert dokumentasjon i form av e-poster og møtereferater nærmere. Vedlegg 
V.2.1 viser e-poster fra 2019, V.2.2 viser e-poster fra 2020 og V.2.3 henviser til referater fra 
samarbeidsmøter høsten 2020. Det var tre samarbeidsmøter høsten 2020. Det var ingen samarbeidsmøter i 
2018 eller 2019. Dialog med samarbeidskommunene og internkommunikasjon barnevernvakta  
Innlandet Revisjon IKS side 12  
 
2.3 HVEM VAR INVOLVERT I DIALOGEN MED SAMARBEIDSKOMMUNENE?  
2.3.1 LUNNER OG GRAN 2019  
En rekke henvendelsene på e-post fra Lunner kommune i 2019 er sendt fra barnevernsjefen til 
barnevernsjefen i Gjøvik. Henvendelsene gjaldt i hovedsak fakturering.  
Flere formelle henvendelser fra Gran kommune ved kommunalsjef for Familie og velferd sendt til Gjøvik 
kommunes postmottak i 2019 ble journalført på barnevernsjefen som saksbehandler. Henvendelsene gjaldt 
etterlysing av signert avtale, faktura og oppfølging av samarbeidsavtale. Disse henvendelsene er ikke 
registrert besvart.  
Det var først da kommunalsjef for Familie og velferd i Gran kommune kontaktet henne på telefon i 
desember 2019 at tidligere kommunalsjef for Oppvekst ble gjort oppmerksom på disse henvendelsene og at 
samarbeidsavtalene ikke var fulgt opp. I en e-post fra kommunalsjef i Gran kommune 19.12.19 ble historien 
oppsummert. Tidligere kommunalsjef for oppvekst opplyste til revisjonen at hun ikke var kjent med hvor ille 
situasjonen var, til tross for at hun hadde hatt jevnlige møter med barnevernsjefen fra 2018 til januar 2021. 
Hun sier at henvendelsen fra Gran kommune i desember 2019 ble hennes inngang til opprydding og 
oppfølging av saken om barnevernvakta.  
Tidligere avdelingsleder for barnevernvakta har opplyst til revisjonen at hun fikk forespørsel fra Gran og 
Lunner kommuner gjentatte ganger om at det ikke var noen samarbeidsavtale med Gjøvik kommune om 
barnevernvakta, samt at det ikke var mottatt faktura for årene 2018 og 2019. Hun opplyser at hun formidlet 
dette i e-post og muntlig til ass. barnevernsjef og barnevernsjef. Hun foreslo for barnevernsjefen at hun 
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kunne bistå i dette arbeidet for å få det på plass. Barnevernsjefen formidlet til henne at det var hans ansvar 
og at han skulle få det på plass.  
2.3.2 RÅDMANNENS KONTAKT MED SAMARBEIDSKOMMUNENE  
Tidligere rådmann i Gjøvik kommune svarte til revisjonen at det var etter årsskiftet 2019/2020 at han ble 
oppmerksom på den manglende oppfølgingen av samarbeidsavtalen. Tidligere rådmann hadde riktignok 
hatt kontakt med flere av samarbeidskommunene tidligere, men disse kontaktene hadde i liten grad handlet 
om manglende oppfølging av barnevernvakta.  
Rådmannen i Gjøvik fikk en henvendelse fra rådmannen i Søndre Land i februar 2019 om manglede faktura 
for 2018. Av korrespondansen går det fram at han oppfattet forsinkelsen som en engangshendelse og stolte 
på at barnevernsjefen ville få ut fakturaene for 2018 slik han hadde lovet.  
Tidligere rådmann viser også til at rådmennene i Østre Toten og Vestre Toten tok kontakt med han i 
desember 2019 om en utvidelse av barnevernvaktavtalen til også å gjelde på kveldstid. Økonomien eller 
oppfølgingen av avtalen om barnevernvakta var ikke nevnt som en utfordring i den kontakten. Det ble 
imidlertid uttrykt ønske om å evaluere avtalen. Dialog med samarbeidskommunene og 
internkommunikasjon barnevernvakta  
Innlandet Revisjon IKS side 13  
 
Tidligere rådmann deltok også på samarbeidsmøter i Gjøvik-Land barnevern. Gjennom samarbeidsmøtene 
hadde han jevnlig kontakt med rådmennene i Land-kommunene, men der var det Gjøvik-Land barnevern og 
særlig fordelingsmodellen i dette samarbeidet som var tema, og ikke barnevernvakta. Tidligere rådmann i 
Nordre Land sendte en bekymringsmelding i mai 2019 om samarbeidet. Bekymringsmeldingen nevner 
manglende fakturering av barnevernvakta, men dreier seg ellers om oppfølgingen av samarbeidet Gjøvik-
Land barnevern og fordelingsnøkler. I bekymringsmeldingen vises det til manglende rapportering, 
oppfølging av internkontroll og drøfting av økonomiske og personellmessige rammer. Sakspapirer og 
referater fra møter ble etterlyst og det ble vist til at telefoner og e-poster ikke ble besvart. Tidligere 
rådmann opplyser at bekymringsmeldingen ble fulgt opp overfor kommunalsjef for oppvekst og 
barnevernsjefen når det gjaldt punktet i e-posten om utilfredsstillende rapportering. Ifølge rådmannen ble 
barnevernsjefens rapportering innskjerpet og bedret seg etter dette.  
Tidligere kommunalsjef for oppvekst deltok ikke i samarbeidsmøtene om Gjøvik-Land barnevern2. Hun ble 
orientert av rådmannen om henvendelsen fra Nordre Land og opplyser til revisjonen at hun tok dette opp 
med barnevernsjef.  
2.3.3 HENVENDELSER VÅREN 2020  
Etter at det i februar 2020 ble sendt ut fakturaer for 2019 kom det henvendelser fra Lunner, Gran og Østre 
Toten med etterlysning av fakturagrunnlaget og forklaring på fakturaene. De første av disse henvendelsene 
gikk til barnevernsjefen og til økonomistaben i Gjøvik kommune. I april 2020 skrev kommunalsjef for Familie 
og velferd i Gran igjen et brev til Gjøvik kommune der hun blant annet reagerte på mottatt faktura. Dette 
brevet er stilet til postmottaket og journalført på tidligere barnevernsjef. Brevet er ikke besvart. I mai 2020 
sendte rådmannen i Gran en e-post til rådmannen i Gjøvik der han viste til manglende avtale, feil faktura mv 
og ønsket at rådmannen i Gjøvik skulle undersøke dette. Vi viser også til en e-post fra kommunalsjef i Østre 
Toten kommune til kommunalsjef for oppvekst 12.6.20 der hun ønsket at det skulle innkalles til møte om 
det økonomiske underlaget og oppfølging av avtalen. (Se vedlegg V.2.2).  
Tidligere rådmann viser blant annet til e-posten fra rådmannen i Gran som gjorde han oppmerksom på at 
barnevernvakta fortsatt ikke var fulgt opp til tross for kontakt på lavere nivå. Rådmannen tok opp dette med 
kommunalsjef oppvekst og barnevernsjef og ga beskjed om umiddelbar opprydding, da han gjennom e-post 
ble gjort oppmerksom på at saken fortsatt ikke var avklart. Den interne oppfølgingen er omtalt i kapittel 3.  
2.3.4 OPPFØLGING AV SAMARBEIDSKOMMUNENE SOMMER / HØST 2020  
Tidligere kommunalsjef for oppvekst tok initiativ til å rydde opp i det formelle grunnlaget for 
samarbeidsavtalen med Lunner og Gran i sak til kommunestyret 20.2.20. Hun opplyste til revisjonen at hun 
tok over kommunikasjonen med deltakerkommunene fra sommer/høst 2020. På forsommeren 2020 bestemte 
rådmannen at samarbeidskommunene skulle få ettergitt fakturaene og bli fakturert i henhold til fremlagt 
budsjett i sakene om opprettelse av barnevernvakta i 2017. Kommunalsjefen tok initiativ til tre 
samarbeidsmøter i barnevernvakta høsten 2020. Dette resulterte i enighet om ny avtale for barnevernvakta 
gjeldende fra 2021. Dette er beskrevet i revisjonsrapporten om barnevernvakta. 
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SAK NR. 60/2021 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 28.10.2021  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 23.11.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 28.10.2021 
 

 
Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kommunestyrets møte den 28.10.2021 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 28.10.2021 til orientering. 
 
 



Møteprotokoll godkjent:  
 
Godkjent av: 
  
 
Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur

  
MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested:  - Kommunestyresalen 

Dato: 28.10.2021 

Tidspunkt: 09:00 -13:30 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Stian Olafsen Leder AP  
Tonje Bergum Jahr Medlem AP  
Jon Aaslund Medlem AP  
Stian Pettersbakken Medlem AP  
John Vildåsen Varamedlem AP Rolf Erik Halle 
Ann Marit Sandsengen Medlem AP  
Janne Bergum Stenseth Varamedlem AP Lene Myhrvold 
Slije Sandsengen Varamedlem AP Lasse Rian 
Ole Runar Helbostad 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  
Stein Rune Vinger Medlem FRP  
Per Erik Bergstuen Medlem FRP  
Elin Synnøve Solberg Medlem H  
Arve Sørbo Medlem H  
Tor Ole Karlsen Varamedlem H Asgeir Sveen 
Kjetil Sangnes Medlem H  
Paula Elvesveen Medlem MDG  
Tor Sundheim Medlem R  
Aage Midtbu Medlem SP  
Arild Nikolai Ødegaard Medlem SP  
Dorthe Ødegaard Benckert Medlem SP  
Hans Kristian Thorsrud Medlem SP  
Olav Kleiven Varamedlem SP Sissel Skiaker 
Håvard Johansen Lindgaard Medlem SP  
Jorunn Signe Ballangrud Varamedlem SP Kjersti Diesen Løken 
Ahmed Haruun Ali Medlem SV  



 

Vestre Toten kommune  
 

Anders Vildåsen Medlem U  
 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Tom Erik Støen Østli Konsulent 
Bjørn Fauchald Kommunedirektør 
Ivar Jahr Grunnskolesjef 
Odd Arnvid Bollingmo assisterende kommunedirektør 
Trine Kløvrud Helse- og omsorgssjef 
Bodil Evenstad Driftssjef 
Bjørnar Eidsvik Helsesjef 
Gaute Thomassen Miljørådgiver 
Malin Iversen Barnehagesjef 
Kjersti Flatråker Samfunnsplanlegger 

 

Merknad i møte: 
 



 

Vestre Toten kommune  
 

Saksliste 
 

Saksnr. Tittel U.off 
PS 10221 Godkjenning av innkalling med saksliste  
PS 10321 Godkjenning av protokoll fra møte 30.09.2021  
PS 10421 Orienteringer og meldinger  
 Referatsaker  
 Møteprotokoll 29/9-21 - Kontrollutvalget i Vestre Toten 

kommune 
 

 Møteprotokoll 11/10-21 - Kontrollutvalget i Vestre Toten 
kommune 

 

PS 10521 Eget tilknytningsgebyr for Sivesind Vannverk sine abonnenter  
PS 10621 Kommunal overtagelse Sivesind vannverk - vurdering av 

konsekvenser 
 

PS 10721 Opprettelse av eierskapssekretariat i Gjøvikregionen  
PS 10821 Håndbok i interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen  
PS 10921 Endring i organisering Gimle  
PS 11021 Høringssvar - Eidsiva Bioenergi AS - Søknad om 

fjernvarmekonsesjon for Raufoss sentrum 
 

PS 11121 Plan for allmennlegetjenesten 2021-2025  
PS 11221 Vertskommunesamarbeid - tilsyn med barnehager  
PS 11321 Kommunens hytte på Mørkodden, Eina  
 Åpen post  
 

PS 10221 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Kommunestyrets behandling av sak 102/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

Merknad: Representanten Per Erik Bergstuen (FRP) innvilges permisjon fra møtestart. 

Representanten tiltrådde møtet 09:40 til avstemning behandling av PS 10921. 

  

Forslag fra ordfører Stian Olafsen (AP): PS 10921 Endring i organisering Gimle flyttes 

og tas etter referatsaker. 

  

Representanten Arild Nikolai Ødegaard (SP): Ut i fra den krevende økonomiske 

situasjonen kommunen er i, bør vi få en orientering om situasjonen i dette møtet. 

Ordfører Stian Olafsen (AP) svarte opp: Det har vært fortløpende orientert i 

formannskap og kommunestyre med kvartalsrapporter og økonomirapportering. Det er 

ikke forberedt noe innlegg til dette møtet, men innspillet tas med. 



 

Vestre Toten kommune  
 

  

Avstemning: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Innkalling med revidert saksliste godkjennes. 

 

 

PS 10321 Godkjenning av protokoll fra møte 30.09.2021 

Kommunestyrets behandling av sak 103/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

Merknad: Representantene Stein Rune Vinger (FRP), Jon Aaslund (AP) og Silje 

Sandsengen (AP) mangler i protokoll fra forrige møte. Dette rettes. 

Avstemning: 
Innstilling med rettinger enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Protokoll med rettinger godkjennes. 

 

 

PS 10421 Orienteringer og meldinger 

Kommunestyrets behandling av sak 104/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

Innmeldt spørsmål fra representanten Tor Sundheim (Rødt): 

Landsforeningen for slagrammede (LFS), avdeling Oppland, har i lengre tid organisert 

regelmessige møter på Gjøvik. Foreningen tester nå ut behovet for en tilsvarende 

aktivitet i Vestre Toten og hadde nylig (2.september) sitt første møte på «Huset» i 

Raufoss. Der kom det fram at enkelte tilbud til slagrammede i Vestre Toten har blitt 

fjernet. Foreningen ber om at begrunnelsen for dette blir presentert i kommunestyret 

under Åpen post, og spør videre: 



 

Vestre Toten kommune  
 

1. Hvilke tilbud har blitt fjernet og hva skjer med de slagrammede som dermed har 

2. mistet sine tilbud?Har kommunen tilbud om logoped og/eller fysioterapeut for 

slagrammede? 

3. Får slagrammede tilbud om BPA (brukerstyrt personlig assistent)? 

4. Hvordan er botilbudet for slagrammede i kommunen? 

5. Hvor mange slagrammede er registrert i Vestre Toten kommune 

  

Kommunedirektør Bjørn Fauchald svarte opp spørsmålene: 

1. Vestre Toten kommune er ikke kjent med at konkrete tilbud til slagrammede i 

kommunens regi har blitt fjernet. Tilbudet til innbyggere med utfordringer som 

kan relateres til det statlige satsingsområdet «Nasjonal Hjernehelsestrategi 2018-

2024)» er under kontinuerlig vurdering og utvikling. Vestre Toten kommune 

følger med på og vil delta i utviklingen for å gi denne gruppen inklusiv 

slagrammede et godt tilbud i samsvar med nasjonale satsinger og prioriteringer. 

Tilbud til slagrammede tas ellers med i utarbeidelse av «Helhetlig innsatstrapp» 

tilsvarende som for kommunens øvrige innbyggere der tjenestene tilpasses den 

enkeltes behov og livssituasjon uten at det primært fokuseres på diagnose. 

Hovedfokus i kontakt med alle innbyggere uavhengig av diagnose og alder er 

forebyggende tiltak, tilrettelegging og best mulig egenmestring i egen bolig.  

Det vises ellers til 

https://www.regjeringen.no/contentassets/8eba3248e9e843f6b09e97a84a97a15

3/hjernehelsestrategi_2018-24_121217.pdf  

2. Logoped:  

For barn og ungdom har kommunen logoped som er ansatt i pedagogisk-

psykologisk-tjeneste (PPT-tjenesten).  

For voksne har ikke kommunen egen ansatt logoped. Det må søkes om logoped 

fra HELFO via fastlegen eller kontakte privat praktiserende logoped.  

Fysioterapi:  

Slagrammede får tilbud om fysioterapi på lik linje med kommunens øvrige 

innbyggere.  

Både privatpraktiserende og kommunale fysioterapeuter følger 

Prioriteringsnøkkel for fysio- og ergoterapitjenesten. 



 

Vestre Toten kommune  
 

Alle fysioterapeuter (og ergoterapeuter) gjør sine selvstendige vurderinger i 

forhold til om det er aktuelt å sette i gang behandling på pasienter og hvilke tiltak. 

De avgjør også ut i fra prioriteringsnøkkel hvem som skal prioriteres. Akutt 

nyoppstått problemstilling med brått funksjonstap prioriteres  

For behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunalt 

driftstilskudd så må innbygger selv ta kontakt. Hver enkelt fysioterapeut vurderer 

på selvstendig faglig grunnlag type behandling og omfang av behandling.  

For behandling hos kommunale fysioterapeuter må det henvises via kommunens 

fagsystem fra fastlege eller helse- og omsorgstjenestene, eller pr. telefon fra 

bruker/ pårørende/ samarbeidspartnere/ sykehus osv.  

Mesteparten av den fysikalske behandlingen utføres av privatpraktiserende 

fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd. 

3. Slagrammede vurderes på lik linje med kommunens øvrige innbyggere når det 

gjelder tilbud om brukerstyrt personlig assistent. Det gjøres oppmerksom på at 

for å kunne nyttiggjøre seg av ordningen med BPA så må innbygger kunne 

ivareta oppgaven som arbeidsleder. 

4. Botilbud er ikke spesielt tilrettelagt for en enkelt gruppe ut fra diagnose. 

Funksjonsnivå og behov er førende også her. Bolig tilpasses så godt det lar seg 

gjøre i hvert enkelt tilfelle. Noen kan etter ett hjerneslag ikke lenger bo hjemme. 

Noen kjøper seg ett mere egnet sted. Andre leier kommunalt som er mere 

tilrettelagt. Omsorgsbolig har også vært nødvendig å ta i bruk. Ved tilrettelegging 

i hjemmet / egen eid bolig, kan brukere henvende seg til fysio- og 

ergoterapitjenesten. Ved større tilrettelegginger av bolig er det samarbeider med 

fysio- og ergoterapitjenesten og NAV Boligtjenester. 

5. Vestre Toten kommune har ikke noe eget register over slagrammede. 

Sykehuset Innlandet har trolig slike oversikter ut fra diagnose på innleggelses per 

kommune. Det har ikke vært tid til å undersøke dette nærmere. 

Representanten Tor Sundheim (RØDT): Har sendt svarene til LFS avdeling Oppland, 

som bemerker at kommunen ikke har eget register over slagrammede. 

  

Innmeldt spørsmål fra representanten Svein Erik Sørensen (FRP): 

Regjeringen har etablert en ordning hvor kommuner som ikke allerede har egne 



 

Vestre Toten kommune  
 

ordninger med gratis SFO, får mulighet til å søke om tilskudd for å etablere nye 

ordninger for lavinntektsfamilier. Kommunene har hatt mulighet til å søke om tilskudd til 

både heltids- og deltidsplasser, og dessuten tilskudd til å dekke eventuelle kostpenger i 

SFO. 

I linken nedenfor finner du oversikt over hvilke 19 kommuner som har søkt å tilskudd for 

å gå gratis SFO for 1.klassinger fra lavinntektsfamilier.   Gratis skolefritidsordning til 

fleire 1.klassingar - regjeringen.no 

Kan ordføreren svare på hvorfor Vestre Toten kommune ikke har søkt på disse 

midlene? 

  

Grunnskolesjef Ivar Jahr svarte opp: 

Tilskuddsordninger er en finansieringsform for kommunal virksomhet som vi må være 

bevisste når vi benytter. Det brukes som et styringsverktøy fra staten for å fremme 

ønsket politikk med ønske om varige endringer. Haken er at finansieringen gjerne er 

midlertidig, en gulrot for å få endringer til å skje. Det er derfor viktig at søknader på 

tilskudd gjøres ut fra en helhetlig vurdering slik at tjenesten henger sammen og ikke blir 

enkeltstående satsinger. Når vi søkte om tilskudd til sommerskole så vi nytten og fikk til 

aktiviteter for over 300 ulike elever.  

Grunnskolesjefen er helt enig i intensjonen i tilskuddsordningen representanten 

Sørensen spør om: at alle barn skal kunne være på SFO uavhengig av foreldrenes 

økonomi. 

I løpet av de to siste årene har regjeringen gradvis innført en ordning med redusert 

foreldrebetaling for elever på 1.-4. trinn og gratis SFO for elever med særskilte behov 

på 5.-7. trinn. 

Etter at elevene fikk sommerferie sommeren 2021 ble det informert på udir.no og 

regjeringen.no om at kommunene kunne søke om tilskudd til gratis SFO for 1. 

klassinger fra lavinntektsfamilier. Ordningen skulle gjelde fra 1. august, mens 

søknadsfristen var satt til 1. september. I søknaden skulle kommunen oppgi antall 

elever det skulle søkes om og selv oppgi hvilken grense man ville operere med for å 

definere hva familien måtte tjene for å ha rett til gratis SFO.  

Ved skolestart høsten 2021 hadde Vestre Toten kommune innvilget søknader om 

redusert foreldrebetaling for 14 1. klassinger fra familier der foreldrebetalingen utgjør 



 

Vestre Toten kommune  
 

mer enn de 6% av skattbar inntekt som er satt som innslagspunkt i ordningen. Det er 

om lag 11% av elevene på 1. trinn. Grunnskolesjefen har grunn til å tro at det er fler 

som har rett til redusert foreldrebetaling enn de vi etter søknad har innvilget. Kommunen 

har ikke innsyn i skattemeldingen til foresatte før de er søkt om gratis SFO/redusert 

foreldrebetaling. Det var derfor vanskelig å vite hvor mange barn vi burde søke for.   

Tilskuddsordningen vi kunne søke på var organisert, slik at det på nasjonalt nivå var 

rom for tilskudd til om lag 1000 barn med sikkerhet for finansieringen fra august ut 

desember 2021. Ut fra SSB sine tall er det anslått at om lag 8000 elever på 1. trinn 

lever i lavinntektsfamilier. Det ville derfor ikke være rom for å innfri mer enn en liten 

andel av de rettmessige søkerne. Det var i ordningen ikke lagt opp til at kommunene 

som søkte ville få hele søknaden innfridd. Grunnskolesjefen vurderte derfor at 

tilskuddsordningen var lagt opp slik at staten tok kun en liten del av regningen og 

kommunene bar økonomisk risiko for det man ikke fikk dekket av tilskudd. Vi som 

kommune kunne ikke avslått søknader når omsøkt beløp var brukt opp av hensyn til 

likebehandling av innbyggerne.   

Med så stor usikkerhet vurderte grunnskolesjefen at det ville innebære en reell risiko for 

at en ordning med gratis SFO for familier fra lavinntektsfamilier ikke ville fungere etter 

intensjonen og ville påføre kommunen økonomiske utgifter. Grunnskolesjefen er udelt 

positiv til en ordning der plass på SFO ikke skal være avhengig av foreldrenes økonomi. 

Slik ordningen med tilskudd var lagt opp, anså jeg det som uansvarlig å søke på vegne 

av grunnskolen med bakgrunn i innmeldte underskudd for grunnskolen i 

budsjettoppfølgingen. 

 

Vedtak 

Meldingene tas til orientering. 

 

 

Referatsaker 

Kommunestyrets behandling av sak 20/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

 



 

Vestre Toten kommune  
 

Vedtak 

 

 

Møteprotokoll 29/9-21 - Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 21/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

 

Vedtak 

Referatet tas til orientering. 

 

 

Møteprotokoll 11/10-21 - Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 22/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) etterspør referater fra andre råd. Ber 

ordfører til neste kommunestyremøte lage en liste over hvilke råd det skal refereres fra i 

kommunestyret. 

 

Vedtak 

Referatet tas til orientering. 

 

 

PS 10521 Eget tilknytningsgebyr for Sivesind Vannverk sine abonnenter 

Kommunestyrets behandling av sak 105/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

Med henvisning til kommunedirektørens ansvar som er hjemlet i Kommunelovens § 

13.1, kom kommunedirektøren med følgende merknad til saken og saksbehandlingen: 

Med henvisning til kommunens forskrift om vann og avløp (2001) og advokat Guttorm 

Jacobsen sin juridiske vurdering av 7. september 2021 (framlagt for kommunestyret 30. 
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september 2021) er kommunedirektørens oppfatning at formannskapets 

flertallsinnstilling ikke er i tråd med kommunens forskrift for vann og avløp. 

  

Representanten Arve Sørbo (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes i påvente av Sivesind Vannverks advokat tolkning av lovverket. Vi 

ønsker at vedtaket tas på et bredest mulig grunnlag. 

Representanten Stian Pettersbakken (AP) ba om gruppemøte. 

  

Avstemning: 
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Saken utsettes til møte i november. 

 

 

PS 10621 Kommunal overtagelse Sivesind vannverk - vurdering av konsekvenser 

Kommunestyrets behandling av sak 106/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

Merknad: Representanten Arve Sørbo (H) fratrådte møtet klokken 11:00 før behandling 

av saken. 

  

Representanten Stian Pettersbakken: Tabell side 18 i fagrapporten viser 

tilknytningsgebyr pålydende 1000,- for alle nye abonnenter i 2022, og ligger til grunn for 

den økonomiske oversikten. Kan ikke vedtas slik den ligger da kommunestyret ikke har 

ferdigbehandlet sak 10521 - eget tilknytningsgebyr for Sivesind Vannverk sine 

abonnenter. 

  

Avstemning 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 



 

Vestre Toten kommune  
 

Kommunestyret tar rapport Kommunal overtakelse Sivesind vannverk - vurdering av 
konsekvenser til orientering. 

 

 

PS 10721 Opprettelse av eierskapssekretariat i Gjøvikregionen 

Kommunestyrets behandling av sak 107/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Vestre Toten kommune deltar i et eierskapssekretariat for Gjøvikregionen som 
skal 
bistå kommunene i deres oppfølging av eierinteresser i aksjeselskaper og 
interkommunale selskaper. Til grunn for arbeidet i eierskapssekretariatet ligger 
felles 
eierskapspolitikk for Gjøvikregionen. 

2. Eierskapssekretariatet skal ha følgende ansvarsområder: 
Bistå ordførere og andre eierrepresentanter i å utøve eierstyring på vegne av 
kommunen, herunder forberede og delta i generalforsamlinger, eiermøter og 
eierutvalgsmøter. 
Bistå i opplæring av valgte eierrepresentanter. Bistå i dialog mellom 
eierrepresentantene og selskapene utenom generalforsamling. Være det 
administrative 
kontaktpunktet mellom kommunene og selskapene utenom generalforsamling og 
representantskapsmøter i eierskapsrelaterte saker. 
Bistå kommunene ved opprettelse og avvikling av selskaper. Bistå 
rådmenn/kommunedirektører i utarbeidelse og oppfølging av eiersaker, herunder 
revisjon av eierskapspolitikk, selskapsvise eierstrategier, årlige eiermeldinger, 
internkontroll, dokumentasjon, arkiv og oppfølging av at politiske vedtak i forhold 
til 
eierskap blir gjennomført. 
Bistå revisjon og kontrollutvalg ved selskaps- og eierskapskontroll. Utarbeide og 
følge 
opp flerårlig handlingsplan for eiersekretariatet med prioritering av regionale og 
kommunevise eieroppgaver. 
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3. Organisering 
Eierskapssekretariatet etableres som et vertskommunesamarbeid med Gjøvik 
som 
vertskommune. Sekretariatet rapporterer til rådmannen i Gjøvik. Det utarbeides 
vertskommuneavtale som legges fram for kommunestyrene for godkjenning.  

1. Kostnadsdeling 
Arbeidsoppgavene tilsvarer ca en 100 % stilling, dvs ca 1 mill. kroner per 
år 
inkludert sosiale utgifter. Utgiftene fordeles mellom kommunene med 1/3-
del delt 
likt mellom kommunene og 2/3-deler fordelt etter innbyggertall 1. januar 
det 
angjeldende år. 

2. Finansiering 
kommunedirektøren bes innarbeide Vestre Toten kommunes andel på ca. 
222 000 kroner årlig i budsjett og økonomiplan 2022-2025. I den grad det 
blir 
behov for finansiering i slutten av 2021 dekkes dette innenfor rammen av 
bevilgningen til politisk virksomhet. 

 

 

PS 10821 Håndbok i interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen 

Kommunestyrets behandling av sak 108/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Håndbok for interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen vedtas 

2. Forslag til mulige nye interkommunale samarbeidsområder behandles politisk i 
den enkelte kommune, før gevinstutredninger iverksettes. 

 

 

PS 10921 Endring i organisering Gimle 



 

Vestre Toten kommune  
 

Kommunestyrets behandling av sak 109/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

Omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte innledningsvis. 

  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering og saken legges frem igjen for 
beslutning i november. 

 

 

PS 11021 Høringssvar - Eidsiva Bioenergi AS - Søknad om fjernvarmekonsesjon 
for Raufoss sentrum 

Kommunestyrets behandling av sak 110/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

Merknad: Representanten Arve Sørbo (H) tiltrådde møtet igjen klokken 11:50 før 

behandlingen av politisk sak 11021. 

  

Representanten Per Erik Bergstuen (FRP) protokolltilførsel: Det skal i alle grøfter som 

graves legges reserverør i form av minimum 4 stk Ø120 mm trekkerør med avstand ikke 

over 50 meter og ved hver naturlige avgang inn til bygg som naturlig kan benytte seg av 

dette. Her kan det trekkes inn fiber eller annen infrastruktur i fremtiden og man slipper å 

grave på nytt. 

Representanten Jorunn Signe Ballangrud (SP) kom med forslag til tilføyelse pkt. 1 i 

vedtaket: 

Vestre Toten Kommune er positive til at det gis konsesjon til Eidsiva Bioenergi AS til 

utbygging av fjernvarme i Raufoss i tråd med innlevert søknad, med unntak av punkt 3.4 

i søknaden om tilknytningsplikt. 

Representanten Stian Pettersbakken (AP) ba om gruppemøte. 

  



 

Vestre Toten kommune  
 

Avstemning: 
Opprinnelig forslag til vedtak sto med 24 (AP, H, FRP, SV, R, MDG, UAV) mot 7 

stemmer (SP). 

 

Vedtak 

 

1. Vestre Toten kommune er positive til at det gis konsesjon til Eidsiva Bioenergi AS 
for fjernvarmeutbygging på Raufoss i tråd med innlevert søknad. 

2. Vestre Toten kommune forutsetter at endelig trasévalg og eventuelle utfordringer 
som måtte oppstå i forbindelse med fremføring av fjernvarmenettverket løses i 
samarbeid med kommunen. Det vises i denne sammenheng til saksutredningen. 

 

 

PS 11121 Plan for allmennlegetjenesten 2021-2025 

Kommunestyrets behandling av sak 111/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

Helsesjef Bjørnar Eidsvik orienterte innledningsvis. 

  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Plan for allmennlegetjenesten 2021-2025 vedtas. 

2. Tiltak i planen besluttes i forbindelse med den årlige behandling av 
styringsdokument og økonomiplan, i separate saker som legges fram til politisk 
behandling eller av kommunedirektøren dersom avgjørelsesmyndighet er 
delegert. 

 

 

PS 11221 Vertskommunesamarbeid - tilsyn med barnehager 



 

Vestre Toten kommune  
 

Kommunestyrets behandling av sak 112/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

Barnehagesjef Malin Iversen orienterte innledningsvis. 

  

Avstemning: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Det opprettes et vertskommunesamarbeid med Østre Toten kommune for å 
delegere myndighet til å utføre tilsyn med barnehager i Vestre Toten jf. 
Kommuneloven § 20-4. 

2. Det inngås en samarbeidsavtale med Østre Toten kommune med virkning fra 
01.01.2022 i tråd med Kommuneloven § 20-4. 

 

 

PS 11321 Kommunens hytte på Mørkodden, Eina 

Kommunestyrets behandling av sak 113/2021 i møte den 28.10.2021: 
Behandling  

Representanten Arild Nikolai Ødegaard (SP) fremmet utsettelsesforslag. 

Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) og representanten Stian Pettersbakken 

(AP) ba om gruppemøter. 

Avstemning: 
Utsettelsesforslaget falt med 24 (AP, H, FRP, SV, R, MDG, UAV) mot 7 (SP) stemmer. 

  

Representanten Arild Nikolai Ødegaard (SP) fremmet nytt forslag til vedtak: 

Vestre Toten kommune beholder eierskapet til hytta med festetomt for å sikre 

allmenheten god tilgang til Einafjorden i området. 

Representanten Paula Elvesveen (MDG) ba om gruppemøte. 

  

Avstemning: 



 

Vestre Toten kommune  
 

Opprinnelig forslag til vedtak sto med 24 (AP, H, FRP, SV, R, MDG) mot 7 (SP) 

stemmer. 

 

Vedtak 

Kommunestyret selger kommunens hytte på festet tomt på Mørkodden på Eina. 

 

 

Åpen post 
 

Representanten Siv Anita E. Midtskogen (AP): 

 Fra 1. januar 2021 kom det et krav om årlig rapportering fra barnevernet til 
kommunestyret der formålet er å gi kommunestyret en tilstandsrapport som 
beskriver tilstand, utvikling og viktige problemstillinger i Barnevernet. Jeg kan 
ikke se at kommunestyret har fått presentert en utvidet tilstandsrapport fra 
Barnevernet for inneværende år og lurer på om vi vil få fremlagt en slik rapport 
før nyttår.  

 Fra 1.1 2022 endres barnevernloven ved at ansvaret for barnevernets oppgaver 
overføres fra barnevernleder til den politiske og administrative ledelse. Altså vil 
det si at det er den øverste politiske og administrative ledelsen i kommunen som 
vil ha det overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine lovpålagte 
plikter. I tillegg innføres det krav om at kommunestyret skal vedta en plan for 
kommunens arbeid, for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer jf. den 
nye vedtatte bestemmelsen i barnevernloven§ 3-1 annet ledd. Planen for de 
forebyggende arbeide skal inneholde beskrivelse av: 

 overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet 

 hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene 

 hvordan oppgaveløsingen skal organiseres 

 hvordan ulike etater skal samarbeide 

 Gjennom endringene i barneverreformen vil kommunen også få et økt 
finansieringsansvar for tiltak i barnevernet. Når vi nå går inn i en budsjettprosess 
for neste år så vil det være viktig å få avklart om kommunen har oversikt over 
fremtidige utgifter og justerer budsjettet i henhold til økte rammeoverføringer. 
Barnevernsreformen bygger også på at kommunen etablerer gode hjelpetiltak 
lokalt for å styrke sitt arbeid med tidlig innsats og forebygging. Slik sett vil det 
være viktig å bygge kapasiteten i tjenesten slik at vi kan fortsette å gi våre 
innbyggere gode barnevernstjenester i fremtiden. Med bakgrunn i at kommunen 



 

Vestre Toten kommune  
 

vil få et større ansvar knyttet til barn og unges oppvekstsvilkår, så ber jeg om at 
kommunestyret får en snarlig orientering om hvordan kommunen forbereder seg 
til den nye barnevernloven både faglig og økonomisk. 

  

Kommunedirektør Bjørn Fauchald ga ett foreløpig svar da spørsmålet kom inn etter frist: 

6. Tilstandsrapport kommer i OVU og Kommunestyre i november. 

7. En plan for forebygging har vært tematikk i pilot for programfiansiering 0-24 år 
sammen med statsforvalteren og vi kommer til å ha dette mer på agendaen 
fremover slik at vi får til å sy denne sammen slik at den blir både helhetlig, 
tverrfaglig og tverrsektoriell og samtidig klarer å se de ulike satsingene sammen 
inkl. kompetanseløftet i skole og barnehage. Det er laget en «prosjektplan» for 
reformen som er med inn i vår tverrsektorielle ledergruppe og som vil bli mer og 
mer aktualisert etter hvert. Svares opp mer utfyllende i samband med orientering 
i novembermøtene. 

8. Økonomien er orientert om i OVU og Formannskap, samt lagt inn i 
budsjettutgangspunktet. 

  

Ordfører Stian Olafsen orienterte om at det fortsatt er behov for valg av varamedlem til 
felles forliksråd. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og for øvrig 
være personlig egnet til oppgaven, og må i tillegg være mellom 25 og 70 år,  
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