
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, 15. februar 2022. 
J.nr./referanse: 05-22/VT/ks 

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp)  
Hege Eriksen (Ap) – forfall 
Hege Antonsen (Frp) 
Stein Knutsen (Ap), 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 22. februar 2022 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1200 
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 

Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
 
Forfall og innkalling av vara: 
 
Hege Eriksen (Ap) har meldt forfall.  Første vara for Ap, Stein Knutsen er innkalt. 
 
Ytterligere forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Innlandet Revisjon IKS er invitert slik til møtet:  
 
 Sakene 10 og 11 (vedr. regnskapsrevisjon): Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 

Dybdal er invitert. Sakene er satt opp fra møtestart kl. 0830.  
 
 Sakene 15 og 16 (vedr. Innlandet Revisjon IKS): Daglig leder Bjørg Hagen er 

invitert.   
 

 
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 22. februar 2022 
 
 
 

SAK NR. 09/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.02.2022 
 
SAK NR. 10/2022 REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2021 
 
SAK NR. 11/2022 REVISJONSUTTALELSE: FORENKLET 

ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 – 
OPPHOLDSBETALING I INSTITUSJON 

 
SAK NR. 12/2022 TANNHELSETJENESTER FOR ELDRE, LANGTIDSSYKE OG 

UFØRE I INSTITUSJON OG HJEMMESYKEPLEIE 
(REVISJONSRAPPORT I INNLANDET FYLKESKOMMUNE) 

 
SAK NR. 13/2022 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2021 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 
SAK NR. 14/2022 TILLEGGSBEVILGNING TIL KONTROLLUTVALGET – 

BUDSJETT FOR 2022 
 
SAK NR. 15/2022 INNLANDET REVISJON IKS: ORIENTERING OM 

SELSKAPET OG SAMMENLIGNING AV 
REVISJONSKOSTNADER MED ANDRE KOMMUNER 

 
SAK NR. 16/2022 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 

2022 
 
SAK NR. 17/2022 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA INNLANDET 

REVISJON IKS FOR 2022 
 
SAK NR. 18/2022 REFERATSAKER 
 
 
 

Raufoss, 14. februar 2022. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 09/2022 

Vestre Toten kommune 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.02.2022 

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                    
Kontrollutvalget 15.02.2022 Kjetil Solbrækken Nei 

Saksdokumenter: 
1. Møteprotokoll fra møte 15.02.2022 Vedlegg 1 (ettersendes) 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.02.2022 godkjennes. 

SAKSOPPLYSNINGER: 

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

VESTRE TOTEN KOMMUNE 

Tirsdag 15. februar 2022 holdt kontrollutvalget møte i kulturbygget/kommunestyresalen
kl. 0830 - 1245.

Som medlemmer møtte:
Asgeir Sveen, leder (H)
Kjell Borglund, nestleder (Ap) – fratrådte møtet under sak 08/2022
Bjørn Iversen (Sp)
Hege Antonsen (Frp)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Hege Eriksen (Ap)

Følgende varamedlemmer møtte:
Stein Knutsen (Ap), første vara
Lajla Tangen (Ap), andre vara - tiltrådte møtet under sak 08/2022

Ellers møtte:
Fra kommuneadministrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sak 08/2022).
Fra Ernst & Young AS: Frode Krabbesund og Finn H. Torgersen (sak 08/2022 på Teams).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.

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

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Asgeir Sveen som møteleder.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til behandling:

SAK NR. 07/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.02.2022

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.02.2022 godkjennes.

SAK NR. 08/2022 RAPPORT FRA EY: HÅNDTERING AV VARSLINGSSAKER,
KOMMUENS YTRINGSKULTUR OG RETNINGSLINJER FOR
VARSLING

Habilitetsvurderinger:
Kjell Borglund ble enstemmig erklært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6,
jf. kontrollutvalgets beslutning i møte den 04.02.2022 (sak 03/2022)..
Kjell Borglund fratrådte møtet før behandlingen av habilitetsspørsmålet.
Andre vara for Ap, Lajla Tangen, tiltrådte møtet.

VEDLEGG
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Bjørn Iversens habilitet ble vurdert. Kontrollutvalget stadfestet sin 
tidligere vurdering om at han var habil, jf. beslutning i kontrollutvalgets 
møte 29.09.2021 (sak 43/2021).  
 

Fra behandlingen: 
Følgende ble delt ut i møtet:  

• Endelig rapport fra EY (datert 14.02.2022)  
• Kommunedirektørens uttalelse til rapporten (brev av 14.02.2022 

til kontrollutvalget).  
 
Ernst & Young AS ved oppdragsansvarlig Frode Krabbesund og Finn 
H. Torgersen presenterte rapporten og svarte på spørsmål.   
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald presenterte sin uttalelse til rapporten.  
 

Møtet ble lukket i f.m. kontrollutvalgets avsluttende drøfting og 
utforming av innstillingen til kommunestyret, jf. kommunelovens  
§ 11-5 tredje ledd bokstav a). 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
1. Rapportens hovedkonklusjoner: 

Kommunestyret tar rapportens hovedkonklusjoner til orientering:  
 
a) Kommuneledelsens oppfølging av varslingssaker: 

• Kommuneledelsen synes å ha fulgt opp bekymringsmelding 
og varsler i tråd med arbeidsmiljølovens regler for varsling.  

 
b) Kommunens ytringskultur: 

• Det synes som om at det i kommunen generelt sett er 
tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur, og at et flertall 
opplever Vestre Toten kommune som en åpen og tillitsbasert 
kommune hvor det er trygt å ytre seg uten fare for 
gjengjeldelse. 

• Det kan ikke utelukkes at ansatte i hjemmetjenesten kan ha 
opplevd seg utsatt for fryktkultur.  

 
c) Retningslinjer for varsling: 

• Kommunens retningslinjer for varsling ivaretar ikke varsler 
mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte. 

• Kommunens retningslinjer og varslingsordning synes ikke å 
være godt nok kjent for kommunens ansatte. Rutinene 
fremstår for enkelte som lite tilgjengeliggjorte og 
kompliserte.  

 
2. Ytringskultur / fryktkultur: 

Selv om hovedkonklusjonen i rapporten er at majoriteten av de 
ansatte opplever en god ytringskultur i Vestre Toten kommune er 
følgende funn bekymringsfulle:  

• 36 % som har svart på spørreundersøkelsen mener det ikke 
er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur. Dette utgjør 116 
ansatte (36 % av 323 besvarelser).  

• En tredjedel av de 31 intervjuede har forklart om egne 
opplevelser som kan indikere en form for fryktkultur. Dette 
gjelder særlig ansatte i kommunens hjemmetjeneste. 
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3. Arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten: 

Rapporten synliggjør at det er store utfordringer i arbeidsmiljøet i 
hjemmetjenesten. Dette bekreftes også i den nylig gjennomførte 
arbeidsmiljøundersøkelsen. Kommunestyret ber om å bli holdt 
løpende orientert om utviklingen. 
 

4. Kommunedirektørens internkontroll: 
Etter kommunestyrets oppfatning synliggjør rapporten svakheter i 
kommunedirektørens internkontroll når det gjelder oppfølging, jf. 
kommunedirektørens ansvar etter kommunelovens § 25-1.  
 
Rapporten fra EY viser at kommuneledelsen sørget for utarbeidelse 
av tiltaksplaner, men at tiltakene ikke ble fulgt opp som forutsatt 
nedover i organisasjonen. Tilfredsstillende internkontroll innebærer 
blant annet at man følger opp og ser etter at planlagte tiltak blir 
iverksatt i praksis. I en situasjon med gjentatte 
bekymringsmeldinger/ varslinger fra ansatte i hjemmetjenesten 
måtte det forventes at kommuneledelsen, på et tidligere tidspunkt, 
avdekket den mangelfulle implementeringen av tiltakene. 

 
5. Øvrige merknader/spørsmål: 

• Omorganiseringen i 2018: Hvorfor tok det så lang tid før en 
begynte å ta tak i den uheldige utviklingen som kom som en 
følge av denne? 

• Hvordan kunne et kontrollspenn som det som har vært i 
hjemmetjenesten over tid ikke bli tatt tak i? 
 

6. Oppfølging av rapporten: 
Kommunedirektøren bes om å følge opp rapportens anbefalinger og 
legge frem en plan for kommunestyret for oppfølgingen. Med 
bakgrunn i rapporten bes kommunedirektøren også om å:  
  

• Utarbeide en tiltaksplan for å sikre at ingen i Vestre Toten 
kommune skal oppleve noen form for fryktkultur. 

• Redegjøre for HR-avdelingens rolle generelt, og i 
varslingssaker spesielt. 

• Vurdere behovet for endringer i kommunedirektørens 
internkontrollsystem mht. lederoppfølging.   

 

 
 
 

 
Raufoss, 15. februar 2022. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 15. februar 2022. 

 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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Møteplan for 2022 – Kontrollutvalget:

• Fredag 04.02.2022 kl. 0830
• Tirsdag 15.02.2022 kl. 0830
• Tirsdag 22.02.2022 kl. 0830
• Onsdag 30.03.2022 kl. 0830
• Onsdag 27.04.2022 kl. 0830
• Onsdag 08.06.2022 kl. 0830
• Torsdag 15.09.2022 kl. 0830
• Onsdag 26.10.2022 kl. 0830
• Onsdag 14.12.2022 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,
gjennomføring av prosjekt høsten 2022 –
raskere gjennomføring vurderes)

Andre bestilte oppdrag:
• Ernst & Young AS: Undersøkelse rettet

mot varsling, ytringskultur etc.
(ferdigstilles februar 2022)
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SAK NR. 10/2022 

Vestre Toten kommune 

REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2021 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                    
Kontrollutvalget 22.02.2022 Kjetil Solbrækken Nei 

Saksdokumenter: 
1. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon
2. Veileder om kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor
3. Inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS

Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2021 tas 
til orientering. 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Bakgrunn/oppsummering: 

I tråd med avtale og fast praksis er Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor invitert til å 
orientere om status og fremdrift for arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet.  

Saken er en orienteringssak der hensikten er å oppfylle kravet om at kontrollutvalget skal «holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet», jf. § 3 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

Rapporteringen er det andre av tre faste rapporteringspunkter fra regnskapsrevisor til kontrollutvalget 
gjennom revisjonsåret.  
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Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver med regnskapsrevisjonen: 
 
Kontrollutvalgets hovedoppgave med regnskapsrevisjon fremgår av § 3 i forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon: 
 

§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 

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

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

 
For å holde seg ”løpende orientert” er det etablert praksis med minimum tre samtaler med revisor i 
løpet av året: 

1. Presentasjon av revisjonsplan/-strategi (høst) 
2. Statusrapport (vinter) 
3. Årsavslutning og presentasjon av revisjonsberetningen (vår) 

 
Hyppighet på kommunikasjonen og innholdet i samtalene følger anbefalingen/veilederen på området, 
jf. Norges Kommunerevisorforbunds sin veileder om kontrollutvalgets oppfølgingsansvar overfor 
regnskapsrevisor. 
 
Forventninger til statusrapporteringen: 
 
I vedlegg til avtalen mellom revisjonen og kontrollutvalget (oppdragsavtalen) var det frem til 2018 stilt 
formelle krav/forventninger til statusrapporteringen fra revisor. Vedlegget ble fjernet fra 
oppdragsavtalen, da man mente rapporteringspraksis var så godt innarbeidet at det ikke lenger var 
nødvendig med et eget vedlegg om dette. Nedenfor følger tidligere opplisting i det tidligere vedlegget 
som fortsatt gjelder som kontrollutvalgets forventninger til rapporteringen:  
 

• Formål/resultatkrav: 
Kontrollutvalget får tilstrekkelig informasjon til å vurdere at revisjonen av 
kommunens årsregnskap gjennomføres på en betryggende måte. 

 
• Statusrapporteringen bør omfatte: 
 Vesentlige revisjonsaktiviteter og resultatet av disse, herunder status i 

«Risikofaktorer til oppfølging» 
 Revisjon av internkontrollen, herunder kartlegging, testing og vurdering av 

rutiner og prosesser 
 Oppfølging av evt. nummerert brev 
 Eventuelle endringer i revisjonsplan/-strategi, herunder endring i risikoforhold 
 Fremdrift i revisjonsarbeidet 
 Informasjon om kommunikasjon mellom revisor og kommunen 
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SAK NR. 11/2022 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
REVISJONSUTTALELSE: FORENKLET 
ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 – 
OPPHOLDSBETALING I INSTITUSJON 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 22.02.2022 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse i 
økonomiforvaltningen – Etteroppgjør for langtidsopphold på 
institusjon (brev av 17.01.2022 fra Innlandet Revisjon IKS) 
 

Vedlegg 1 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

1. Kontrollutvalget har merket seg at den gjennomførte stikkprøvekontrollen, rettet mot 
kommunens beregning av egenandel ved langtidsopphold på institusjon, ikke har 
avdekket forhold som gjør at man har grunn til å tro at kommunen ikke etterlever 
bestemmelsene på området.  
 

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

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

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

 
 
Kontrollen for 2021 ble rettet mot kommunens etterlevelse av regelverket for beregning av egenandel 
ved langtidsopphold på institusjon. 
 
Kontrollen er en forenklet kontroll der formålet er å gi moderat sikkerhet for de konklusjoner som 
trekkes. Kontrollen er gjennomført som en stikkprøvekontroll i perioden 01.01.2021 – 31.12.2021. I 
praksis gjelder kontrollen etteroppgjør for 2020 som ble utarbeidet av kommunen høsten 2021. 
 
Den begrensede kontrollen gir ikke grunnlag for å trekke sikre konklusjoner, men er godt egnet som en 
forundersøkelse. Dersom kontrollen avdekker feil, eller man får indikasjoner på svikt i rutiner, bør 
man vurdere å iverksette ytterligere kontroller (forvaltningsrevisjon).  
 
Revisors konklusjon, jf. vedlagte attestasjonsuttalelse: 
 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe 
som gir oss grunn til å tro at Vestre Toten kommune ikke i det alt vesentligste har etterlevd 
bestemmelsene om beregning av etteroppgjør for langtidsopphold på institusjon etter 
forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.  

 
Tidligere kontroller – forenklet etterlevelseskontroll:  
 
 

År Område  Vurdering og konklusjon – VESTRE TOTEN 
 

2020 Selvkost 
 

Kontrollen var rettet mot etterlevelse av bestemmelsene om 
selvkost i kommunelovens kapittel 15 og selvkostforskriften for 
selvkostberegning og bruk av og avsetning til selvkostfond.  
Den gjennomførte stikkprøven avdekket ingen vesentlige feil, 
eller svikt i rutiner. 

2019 Innkjøp/ 
anskaffelser 

Kontrollen var rettet mot etterlevelse av lov om offentlige 
anskaffelser m/forskrifter, avgrenset til konkurranse av 
enkeltanskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 1 300 000.  
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 47/2020):  
 

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

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

 
Det ble ikke iverksatt tilleggskontroller som følge av funnene. 

 



Innlandet Revisjon IKS 

Hovedkontor: 
Kirkegata 76 
2609 Lillehammer 
Tlf. 61 22 25 68     

Kontor Gjøvik: 
Studievegen 7 
2815 Gjøvik 

Kontor Otta: 
Ola Dahlsgate 3 
2670 Otta 

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

Gjøvik, 17. januar 2022 
J.nr./Referanse: 2021-085-3443/ID

Til kontrollutvalget i 

Vestre Toten kommune 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse i økonomiforvaltningen – etteroppgjør for 

langtidsopphold på institusjon for 2020 

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Vestre Toten 

kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område: 

Kontroll av etterlevelse av reglene om beregning av egenandelen for langtidsopphold på institusjon. 

Oppholdspenger på institusjon skal beregnes etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og 

omsorgstjenester med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2. Kontrollen er avgrenset til: 

• Er rutiner og praksis for etteroppgjøret for langtidsopphold på institusjon foretatt i samsvar

med regelverket.

• Etteroppgjøret for 2020 som er utført høsten 2021.

Kriteriene for kontrollen 

• Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

• Kommunens egen rutinebeskrivelse for beregning av egenbetaling for langtidsopphold ved

institusjoner.

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 

økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll.  

VEDLEGG
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Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder 

uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, 

faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for 

revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre 

attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester) har Innlandet Revisjon IKS et tilstrekkelig 

kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske 

krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering.  

 

Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt 

attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og 

gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil 

eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det 

området vi har foretatt forenklet etterlevelseskontroll. 

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.  

 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å 

utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors 

skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor 

ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Konklusjon  

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir 

oss grunn til å tro at Vestre Toten kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene 

om beregning av etteroppgjøret for langtidsopphold på institusjon etter forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester. 
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Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt 

påseansvar med økonomiforvaltningen og til Vestre Toten kommunes informasjon, og skal ikke brukes 

til noe annet formål. 

 

Gjøvik, 17. januar 2022 

 

Ingebjørg Dybdal 

Oppdragsansvarlig revisor   
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1. Utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapport: Tannhelsetjenester for eldre, 
langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie (Utarbeidet av 
Innlandet Revisjon IKS på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune, 
28.09.2021) 

Vedlegg 1 

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Med bakgrunn i henvendelsen fra kontrollutvalget i Innlandet fylkeskommune inviteres 
kommunedirektøren/administrasjonen til å orientere:  
 
• Om det foreligger samarbeidsavtaler på området, evt. hvordan disse følges opp i praksis. 
• Hvordan man sikrer et systematisk samarbeid mellom fylkeskommunen og helsetjenesten 

i Vestre Toten kommune.  
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Kontrollutvalget i Innlandet fylkeskommune behandlet i sitt møte i oktober en 
forvaltningsrevisjonsrapport om «Tannhelsetjenester for eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og 
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hjemmesykepleie». De vedtok i saken å oversende revisjonsrapporten til alle kontrollutvalg i 
kommuner i Innlandet, både til orientering og med ønske om at dette kan følges opp i egen kommune.  
 
Dette er et område som omhandler stor grad av samhandling mellom kommuner og 
fylkeskommunen/tannhelsetjenesten.  
 
Spørsmålet om kontrollutvalget skal gjøre undersøkelse i egen kommune legges frem til drøfting.  
 
Vedlagt saken følger rapportens sammendragskapittel. Se også nedenfor for hovedmomenter fra 
rapporten: 
 
Kort om rapporten: 
 
Rapporten besvarer følgende problemstillinger: 
 
1. I hvilken grad ivaretar fylkeskommunen ansvaret for å informere pasienter i gruppe C og 

pasienter med ruslidelser om deres rettigheter med hensyn til tannhelsetjenester?  
2. Har Innlandet fylkeskommune og kommunene samarbeidsavtaler og rutiner for 

samhandling som ivaretar fylkeskommunens plikter etter lovverket?  
3. Blir samarbeidsavtalene og rutinene mellom fylkeskommunen og kommunene fulgt opp?  
4. Er tannhelsetilbudet til pasientgruppe C og pasienter med ruslidelser av tilfredsstillende 

kvalitet?  
 
Rapportens anbefalinger: 

• Tannhelsetjenesten har samarbeidsavtaler på overordnet nivå med nesten alle kommuner i 
Innlandet. Det bør tilstrebes å inngå samarbeidsavtaler med de resterende kommunene.  

• Samarbeidsavtaler på klinikknivå med de kommunale tjenestene virker å være nyttige for 
samarbeidet. Det bør spesielt tilstrebes å få til et tettere og mer systematisk samarbeid rundt 
pasienter med ruslidelser (pasientgruppe E).  

• Tannhelsetjenesten bør sørge for at alle sykehjem besøkes minimum fire ganger i året som 
angitt i samarbeidsrutinene om pasienter i institusjoner og pasienter som har tilbud i 
hjemmesykepleien (pasientgruppe C).  

• Tannhelsetjenesten bør vurdere å iverksette tiltak for å sikre at det i større grad gjennomføres 
undervisning av pleiepersonell ved sykehjem og i hjemmebasert omsorg. Et eksempel på tiltak 
kan være å avtale konkrete tidspunkter for gjennomføring av opplæring på samarbeidsmøtene 
med henholdsvis sykehjem og hjemmebasert omsorg. Et annet eksempel er å avtale flere ulike 
tidspunkter for opplæring/undervisning slik at så mange som mulig av de ansatte ved 
sykehjem og i hjemmesykepleie får anledning til å delta.  

• Tannhelsetjenesten bør vurdere om det er hensiktsmessig å tilby alternativer til en elektronisk 
brukerundersøkelse til de som ikke ønsker/kan svare elektronisk, for å sikre erfaringer og 
synspunkter fra alle pasientgrupper.  

 
 
Problemstilling 2 er særlig interessant for kontrollutvalgene i kommunene da denne problemstillingen 
berører samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene:  
 

Har Innlandet fylkeskommune og kommunene samarbeidsavtaler og rutiner for 
samhandling som ivaretar fylkeskommunens plikter etter lovverket?  

 
• Fylkeskommunen skal ha et systematisk samarbeid med den kommunale helsetjeneste.  
• Samarbeidsavtaler mellom tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten bør forankres på 

ledernivå.  
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Nedenfor følger revisjonens vurderinger knyttet til problemstilling 2:  
 

5.2.2 REVISJONENS VURDERINGER  
 
Revisjonenes vurdering er at den offentlige tannhelsetjenesten i Innlandet har tilrettelagt 
for et systematisk samarbeid med den kommunale helsetjenesten gjennom inngåelse av 
samarbeidsavtaler der partene forplikter seg til å avholde årlige samarbeidsmøter. Det er 
utarbeidet egne samarbeidsrutiner for pasientgruppe C og E. Det er også laget en mal for 
gjennomføring av samarbeidsmøtene.  
 
Tannhelsetjenesten benytter seg av samarbeidsavtaler både på overordnet nivå (ledernivå) 
og på tjenestenivå. Informasjonen revisjonen har fått viser at tannhelsetjenesten har 
samarbeidsavtaler på overordnet nivå med 41 av 46 kommuner (per 15.05.2021). Innholdet 
i disse overordnede samarbeidsavtalene er begrenset, og fremstår mest som en 
formalisering av samarbeidet. Å forankre samarbeidet høyt oppe i organisasjonen gjennom 
bruk av samarbeidsavtaler på overordnet nivå kan etter revisjonens vurdering bidra til økt 
fokus på tannhelse nedover i organisasjonen. Ifølge informasjonen revisjonen har fått har et 
flertall av tannklinikkene også inngått samarbeidsavtaler på tjenestenivå med de 
kommunale tjenestene som ivaretar pasientgruppe C.  
 
Når det gjelder pasientgruppe E er det ikke inngått samarbeidsavtaler i like stor grad som 
for pasientgruppe C. Ikke alle kommuner er organisert med en egen rus- og 
psykiatritjeneste, og noen tannklinikker har få pasienter med ruslidelser. Revisjonen 
vurderer at det bør tilstrebes å få til et tettere samarbeid rundt denne pasientgruppen, til 
tross for at det kan finnes praktiske utfordringer.  
 
Inngåelse av samarbeidsavtaler på tjenestenivå bidrar til mer systematisk og forpliktende 
samarbeid, da disse avtalene angir klart hva som er den kommunale tjenestens ansvar og 
hva som er Tannhelsetjenestens ansvar. Revisjonen mener det bør etterstrebes å inngå 
avtaler med alle kommuner på overordnet nivå og at alle tannklinikker bør oppfordres til å 
inngå skriftlige avtaler med de kommunale tjenestene som ivaretar pasientgruppe C og E. 
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FORORD 
 

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Tannhelsetjenester for eldre, langtidssyke og 

uføre i institusjon og hjemmesykepleie som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Innlandet 

fylkeskommune. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave som innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak (Kommunelovens § 23-3.).  

 

Prosjektarbeidet er utført i perioden mars -  august  2021 av  forvaltningsrevisorene  Ingvild Andreassen Granlund 

og Kristian Lein. Guro Selfors Lund har kvalitetssikret rapporten  

 

Utkast til rapport er sendt fylkeskommunedirektøren til uttalelse. Vi har fått to svar fra Innlandet fylkeskommune. 

Påpekningene i den første uttalelsen har medført rettinger på de aktuelle stedene i rapporten.  

 

Vi takker for godt samarbeid med ansatte i Tannhelsetjenesten som vi har hatt kontakt med i prosjektarbeidet.  

 

 

 

Lillehammer, 28. september 2021. 

 

 

     

 
Kristian Lein  

Oppdragsansvarlig revisor      

   
         Ingvild Andreassen Granlund 

         Prosjektansvarlig revisor 

 

 

         

 

 

 

 

 



Tannhelsetjenester for eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie 

Innlandet Revisjon IKS side 3  

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 

FORORD .................................................................................................................................................................... 2 

SAMMENDRAG ......................................................................................................................................................... 4 

1 INNLEDNING...................................................................................................................................................... 8 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING ........................................................................................................... 8 

1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER ........................................................................................................... 8 

1.3 OPPBYGNING AV RAPPORTEN .................................................................................................................. 9 

2 METODE .......................................................................................................................................................... 10 

2.1 VALG AV METODER ................................................................................................................................. 10 

2.2 DATAINNHENTING .................................................................................................................................. 10 

2.3 KVALITETSSIKRING – RELEVANS OG PÅLITELIGHET ................................................................................ 12 

3 REVISJONSKRITERIER ...................................................................................................................................... 13 

4 FAKTAFRAMSTILLING ...................................................................................................................................... 20 

4.1 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN .............................................................................................. 20 

4.2 INFORMASJON TIL PASIENTENE .............................................................................................................. 24 

4.3 SAMARBEID MED KOMMUNENE ............................................................................................................ 27 

4.4 KVALITET ................................................................................................................................................. 35 

5 REVISJONENS VURDERINGER .......................................................................................................................... 40 

5.1 INFORMASJON TIL PASIENTENE .............................................................................................................. 40 

5.2 SAMARBEID MED KOMMUNENE ............................................................................................................ 41 

5.3 KVALITET ................................................................................................................................................. 43 

6 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER .............................................................................................................. 44 

6.1 KONKLUSJONER ...................................................................................................................................... 44 

6.2 ANBEFALINGER ....................................................................................................................................... 46 

REFERANSER ........................................................................................................................................................... 48 

VEDLEGG  FYLKESKOMMUNEDIREKTØRENS UTTALELSE .................................................................................... 50 



Tannhelsetjenester for eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie 

Innlandet Revisjon IKS side 4  

 

SAMMENDRAG 
 

Kontrollutvalget i Innlandet fylkeskommune vedtok i møte 14. januar 2021 (sak 4/21) å bestille en 

forvaltningsrevisjon med formål å undersøke om tannhelsetjenesten i Innlandet har rutiner og systemer som 

sikrer at eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og hjemmesykepleie får det offentlige tannhelsetilbudet de etter 

loven har krav på. Som følge av innspill fra kontrollutvalget omfatter forvaltningsrevisjonen også 

tannhelsetilbudet til personer med ruslidelser.  

  

Prosjektet har vært basert på fire problemstillinger:  

1. I hvilken grad ivaretar fylkeskommunen ansvaret for å informere pasienter i gruppe C og pasienter med 

ruslidelser om deres rettigheter med hensyn til tannhelsetjenester? 

2. Har Innlandet fylkeskommune og kommunene samarbeidsavtaler og rutiner for samhandling som 

ivaretar fylkeskommunens plikter etter lovverket? 

3. Blir samarbeidsavtalene og rutinene mellom fylkeskommunen og kommunene fulgt opp? 

4. Er tannhelsetilbudet til pasientgruppe C og pasienter med ruslidelser av tilfredsstillende kvalitet? 

 

Revisjonsprosjektet er gjennomført med en kombinasjon av intervjuer og dokumentgjennomgang. Vi har også 

innhentet noe informasjon skriftlig. Revisjonen henvendte seg først skriftlig til ledende tannpleiere eller 

overtannleger i de seks tannhelsedistriktene i Innlandet for å kartlegge bruken av samarbeidsavtaler. For å 

avgrense datainnhentingen til prosjektets rammer valgte vi deretter ut tre av de seks tannhelsedistriktene i 

Innlandet, og studerte disse nærmere. Revisjonen har gjennomført intervjuer med ledende tannpleier i 

tannhelsedistrikt 2, overtannlege i tannhelsedistrikt 4 og overtannlege i tannhelsedistrikt 6. Vi har også innhentet 

informasjon fra tannpleiere som gjennomfører den utadrettede aktiviteten mot de aktuelle pasientgruppene ved 

et utvalg klinikker i de tre distriktene. Revisjonen har fått informasjon fra totalt 10 tannpleiere i de tre distriktene 

vi valgte ut. Data fra intervjuene er supplert med informasjon innhentet gjennom dokumentanalyse.  

 

Revisjonen har i tillegg vært i kontakt med Eldrerådet i Innlandet for å få deres innspill på hvordan 

tannhelsetilbudet til pasientgruppe C i Innlandet. Vi har også vært i kontakt med RIO (Rusmisbrukernes 

interesseorganisasjon) region Sør-Øst for innspill knyttet til pasientgruppe E – pasienter med ruslidelser.  

I forvaltningsrevisjon benytter vi revisjonskriterier. Hensikten med revisjonskriterier er at det skal settes opp noen 

autoritative standarder som fylkeskommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens 

vurderinger. Revisjonskriteriene i rapporten er hovedsakelig hentet fra Tannhelsetjenesteloven og 

Helsedirektoratets nasjonale faglige råd om tannhelse. Avtaler og rutiner som regulerer samarbeidet mellom 

tannhelsetjenesten og kommunene, samt tannhelsetjenestens overordnede strategi for 2020-2024, er også en 

del av kriteriegrunnlaget.  

 

Konklusjonene nedenfor er utformet og delt inn etter de fire problemstillingene i prosjektet. 
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Problemstilling 1: I hvilken grad ivaretar fylkeskommunen ansvaret for å informere pasienter i gruppe C og 

pasienter med ruslidelser om deres rettigheter med hensyn til tannhelsetjenester? 

Revisjonen vurderer at fylkeskommunen i all hovedsak ivaretar sitt ansvar for å informere om rettighetene til 

pasienter i institusjoner og pasienter som har tilbud i hjemmesykepleien (gruppe C) og pasienter med ruslidelser 

(gruppe E) med hensyn til tannhelsetjenester. Tannhelsetjenesten har utarbeidet tilbudsbrev til pasienter som 

har tilbud i hjemmesykepleien (gruppe C2) og gruppe E som formidles via de kommunale tjenestene. Det opplyses 

også om hvem som har rettigheter på fylkeskommunens nettsider og via telefon eller e-post dersom pasienter 

eller ansatte i de kommunale tjenestene tar kontakt. Vi registrerer imidlertid at Tannhelsetjenesten i liten grad 

har oversikt over hvordan kommunene informerer pasientene om deres rettigheter og distribuerer 

tilbudsbrevene til pasientene. 

 

Vi vil også trekke frem følgende: 

• De årlige samarbeidsmøtene med de kommunale tjenestene fremstår å være den primære arena for 

informasjon om brukernes rettigheter og utlevering av informasjonsmateriell knyttet til dette. 

Tannhelsetjenesten er derfor avhengig av at informasjonen de deler på møtene formidles videre på en 

god måte til personalet som skal informere pasientene om deres rettigheter.   

• Revisjonen vurderer at det kan være risiko for at personalet som skal levere ut tilbudsbrevene til 

pasientene ikke er godt nok kjent med hvem som skal ha disse og hvordan de skal brukes. Særlig gjelder 

dette tjenester der det ikke gjennomføres samarbeidsmøter, eller det ikke gjennomføres jevnlig 

opplæring av pleiepersonell som inkluderer informasjon om pasientenes rettigheter og bruken av 

tilbudsbrevene. 

 

Problemstilling 2: Har Innlandet fylkeskommune og kommunene samarbeidsavtaler og rutiner for samhandling 

som ivaretar fylkeskommunens plikter etter lovverket? 

Etter vår oppfatning har Tannhelsetjenesten og kommunene samarbeidsavtaler og rutiner for samhandling som 

ivaretar fylkeskommunens plikter etter lovverket. Vi registrerer imidlertid at det har variert i hvilken grad det er 

inngått samarbeidsavtaler, spesielt på tjenestenivå. Revisjonen vil trekke frem følgende:  

 

• Tannhelsetjenesten benytter seg av samarbeidsavtaler både på overordnet nivå (ledernivå) og på 

tjenestenivå der partene forplikter seg til å gjennomføre årlige samarbeidsmøter. Det er inngått 

samarbeidsavtaler på overordnet nivå med nesten alle kommuner i Innlandet (41 av 46 per 15.05.2021) 

• Når det gjelder pasientgruppe E er det ikke inngått samarbeidsavtaler på tjenestenivå i like stor grad som 

for pasientgruppe C. Revisjonen vurderer at det bør tilstrebes å få til et tettere samarbeid rundt denne 

pasientgruppen, også der det er få ruspasienter.  

• Det er utarbeidet egne samarbeidsrutiner for pasientgruppe C og E. Det er også laget en mal for 

gjennomføring av samarbeidsmøtene. 

 

Problemstilling 3: Blir samarbeidsavtalene og rutinene mellom fylkeskommunen og kommunene fulgt opp? 

Revisjonen anser det som utfordrende å vurdere hvordan samarbeidsavtalene og rutinene er fulgt opp ettersom 

2020 var et spesielt år, der tannhelsetjenesten i tillegg til en pågående sammenslåingsprosess var preget av covid 

19-situasjonen og de utfordringer dette medførte for tjenesten. For flere av tannklinikkene i Innlandet har både 

samarbeidsrutinene og inngåelse av samarbeidsavtaler vært noe nytt som skulle iverksettes samtidig som 

utfordringene knyttet til covid-19 skulle håndteres. Vi har derfor forsøkt å tilnærme oss hvordan praksis ville ha 



Tannhelsetjenester for eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie 

Innlandet Revisjon IKS side 6  

vært i et «normalår». Informasjonen revisjonen har fått tyder på at det har vært varierende praksis i de ulike 

distriktene og ved de forskjellige tannklinikkene. Revisjonen ønsker å trekke frem følgende: 

   

• Ikke alle tannklinikker gjennomfører årlige samarbeidsmøter på tjenestenivå for langtidsbrukere i 

institusjon og i hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester, samt for personer i kommunal rusomsorg. 

• Det er stor variasjon i hvor ofte tannhelsepersonell besøker sykehjemmene, både mellom og innad i 

tannhelsedistriktene. Enkelte sykehjem kan få besøk så ofte som én gang i måneden, andre kun én gang 

i året. 

• Det er også stor variasjon i hvor ofte tannhelsepersonell gjennomfører undervisning ved sykehjem og i 

hjemmebasert omsorg. Enkelte tannpleiere opplyser å ikke ha gjennomført undervisning på flere år, 

mens andre har faste årlige avtaler om gjennomføring av undervisning.  

 

Både gjennomføringen av samarbeidsmøter, undervisning av pleiepersonell og besøk på sykehjemmene har i 

2020 og 2021 blitt påvirket av covid-19 og smittevernrestriksjoner. Tannhelsetjenesten har i liten grad hatt tilgang 

til sykehjemmene i 2020 og deler av 2021. 

 

Ifølge tannhelsetjenesten er det en utfordring å få oppdatert pasientlistene for pasienter som har tilbud i 

hjemmesykepleien (gruppe C2. Enkelte tannklinikker revisjonen har snakket med har imidlertid inngått avtaler 

eller egne ordninger med de kommunale tjenestene om dette. Revisjonen mener Tannhelsetjenesten bør forsøke 

å undersøke om de avtalene/ordningene som er innført der dette virker å fungere godt kan overføres også til 

andre kommuner.  

 

Problemstilling 4: Er tannhelsetilbudet til pasientgruppe C og pasienter med ruslidelser av tilfredsstillende 

kvalitet? 

 

Revisjonen har ikke faglige forutsetninger for å vurdere kvaliteten på den konkrete tannbehandlingen 

pasientgruppe C og E får. Gjennom arbeidet med revisjonsprosjektet har vi ikke fått informasjon som tyder på at 

tilbudet disse pasientene får ikke er av god kvalitet. Med utgangspunkt i de revisjonskriteriene som er utledet og 

informasjonen revisjonen har fått fra tannhelsetjenesten og tilgjengelig statistikk ønsker vi likevel å trekke frem 

følgende: 

 

• Tannhelsetjenesten har ifølge egne tall ikke hatt 100 % tilsyn med eldre i institusjon. Ifølge ledelsen i 

Tannhelsetjenesten kan rapportene fra klinikkene være påvirket av at det brukes feil koder ved føring i 

pasientjournal. I 2020 og deler av 2021 har covid 19-pandemien medført at tannhelsetjenesten ikke har 

hatt tilgang til sykehjemmene, hvilket kan forklare nedgangen i antall under tilsyn fra tidligere år. 

• Tannhelsetjenesten har ikke hatt 100 % tilsyn med de eldre i hjemmebasert omsorg som har takket ja til 

behandlingstilbud fra Tannhelsetjenesten.  Tannhelsetjenesten har ikke fullstendig oversikt over hvilke 

pasienter som tilhører gruppe C2 (pasienter som har tilbud i hjemmesykepleien). Det kan være flere 

pasienter som tilhører gruppe C2 som ikke er informert om tilbudet, eller som av andre årsaker ikke 

benytter seg av det. I likhet med pasienter i institusjon (gruppe C1) er sannsynligvis tilsynet med pasienter 

som har tilbud i hjemmesykepleien i 2020 og 2021 preget av covid-19 og de restriksjoner pandemien har 

ført med seg. 

• Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2020. Dette skal ifølge Tannhelsetjenesten prioriteres i 

2021. Revisjonen stiller spørsmål ved hvorvidt brukerundersøkelser som sendes ut elektronisk er egnet 
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til å fange opp erfaringer og synspunkter fra pasientgruppe C, da mange i denne pasientgruppen ikke eier 

en smarttelefon eller har tekniske ferdigheter til å besvare en slik undersøkelse.  

 

Anbefalinger 

Med bakgrunn i de data som er samlet inn og revisjonens vurdering av disse opp mot revisjonskriteriene, har 

revisjonen følgende anbefalinger til fylkeskommunen: 

 

 Tannhelsetjenesten har samarbeidsavtaler på overordnet nivå med nesten alle kommuner i Innlandet. 

Det bør tilstrebes å inngå samarbeidsavtaler med de resterende kommunene. 

 

 Samarbeidsavtaler på klinikknivå med de kommunale tjenestene virker å være nyttige for samarbeidet. 

Det bør spesielt tilstrebes å få til et tettere og mer systematisk samarbeid rundt pasienter med 

ruslidelser (pasientgruppe E). 

 

 Tannhelsetjenesten bør sørge for at alle sykehjem besøkes minimum fire ganger i året som angitt i 

samarbeidsrutinene om pasienter i institusjoner og pasienter som har tilbud i hjemmesykepleien 

(pasientgruppe C).  

 

 Tannhelsetjenesten bør vurdere å iverksette tiltak for å sikre at det i større grad gjennomføres 

undervisning av pleiepersonell ved sykehjem og i hjemmebasert omsorg. Et eksempel på tiltak kan være 

å avtale konkrete tidspunkter for gjennomføring av opplæring på samarbeidsmøtene med henholdsvis 

sykehjem og hjemmebasert omsorg. Et annet eksempel er å avtale flere ulike tidspunkter for 

opplæring/undervisning slik at så mange som mulig av de ansatte ved sykehjem og i hjemmesykepleie 

får anledning til å delta.  

 

• Tannhelsetjenesten bør vurdere om det er hensiktsmessig å tilby alternativer til en elektronisk 

brukerundersøkelse til de som ikke ønsker/kan svare elektronisk, for å sikre erfaringer og synspunkter fra 

alle pasientgrupper. 
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SAK NR. 13/2022 
 

Vestre Toten kommune    
 

 
 
 
 
ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2021 FRA INNLANDET 
REVISJON IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 22.02.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Årsrapport 2021 fra Innlandet Revisjon IKS  
2. Avregning av total ressursbruk for revisjon 2021 
 
 

Vedlegg 1  
Vedlegg 2  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Årsrapport 2021 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2021 fra Innlandet 
Revisjon IKS tas til orientering.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I tråd fast praksis fremlegges følgende fra Innlandet Revisjon IKS til orientering: 
 

• Årsrapport 2021 (oversikt over tidsbruk for året m/kommentarer) 
• Avregning for 2021 (økonomisk oppgjør for fjoråret, avregning av faktisk tidsbruk mot 

budsjettert/a-konto) 
 
Den vedlagte årsrapporten (vedlegg 1) viser at det for fjoråret er benyttet/fakturert totalt 782 timer. 
Dette er 253 timer mindre enn budsjett/oppdragsavtale. Dette skyldes primært mindre kjøp av 
forvaltningsrevisjonstjenester enn budsjettert.  
 
Betaling for tjenester gjøres a-konto gjennom året basert på budsjett. I henhold til inngått avtale 
skal besparelse/mindreforbruk avregnes og tilbakebetales kommunen. Et merforbruk skal 
etterfaktureres. Som det fremgår av avregningen (vedlegg 2) får kommunen tilbakeført kr. 285 690 
som gjelder 2021.  



Innlandet Revisjon IKS

Hovedkontor:
Kirkegata 72
2609 Lillehammer
Tlf. 61 22 25 68

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik

Kontor Otta:
Ola Dahlsgate 3 A
2670 Otta

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, 21.01.2022
J.nr./Referanse: 2022-016 BH

Til Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
v/sekretariatet

Årsrapport 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 31.12.2021.

OPPDRAGS FORBRUK Differanse
AVTALE Timer

Totenbadet KF 60 77 1030 -17

REGNSKAPSREVISJON
Revisjon av årsregnskapet 590 1030 575 1030 15
Attestasjoner og revisjonsuttalelser 160 1030 193 1030 -33
Veiledning og bistand 20 1030 0 1030 20
SUM REGNSKAPSREVISJON 770 1030 768 1030 2

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 14 1130 6

SUM TIMER 1035 782 253

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon
Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose ifølge oppdragsavtalen og
medgåtte ressurser.

Det er ingen nummererte brev til oppfølging.

VEDLEGG 1
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Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Kontrollutvalget har ikke bestilt forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll for gjennomføring i 2021.

Med hilsen

Bjørg Hagen
Daglig leder

BjørgHagen
Bjørg Hagen - 2

BjørgHagen
Bjørg Hagen - 2

BjørgHagen
Bjørg Hagen - 2



Innlandet Revisjon IKS

Hovedkontor:
Kirkegata 72
2609 Lillehammer
Tlf. 61 22 25 68

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik

Kontor Otta:
Ola Dahlsgate 3
2670 Otta

Firma:
E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Postboks 153
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto.      16041146927

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, 18.01.22
J.nr./Referanse: 2022-0041 /BH

Til Vestre Toten kommune
v/Kontrollutvalget

Avregning av total ressursbruk revisjon 2021

Selskapsavtalen for Innlandet Revisjon IKS fastsetter prinsipp for prising og fakturering. Vi viser til
avtalens § 5.
”Selskapet skal fakturere sine tjenester ut i fra reelt medgått ressursbruk på det enkelte oppdrag. Regnskapsrevisjon
(inkl. attestasjoner/bekreftelser), forvaltningsrevisjon og veiledningstjenester m.v. skal forhåndsavtales med den enkelte
deltaker i en oppdragsavtale. Selskapet skal alltid operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til
å gå med overskudd (selvkostprinsipp).”

Avregningen for kommunen viser følgende a konto fakturering, tidsforbruk og revisjonskostnader i
2021:

Timer Pris Kostnad
REGNSKAPSREVISJON
Revisjon av årsregnskapet 575 1 030 592 250
Attestasjoner og revisjonsuttalelser 193 1 030 198 790
Veiledning og bistand - 1 030 -
SUM REGNSKAPSREVISJON 768 1 030 791 040

BESTILTE TJENESTER
Bestilte mindre undersøkelser - - -
Forvaltningsrevisjon og Eierskapskontroll - -

SUM BESTILTE TJENESTER - -

Møter i KU og KST 14 1 130 15 820

Sum leverte tjenester 782 1 032 806 860

Betalt akonto gjennom året 1 092 550

Differanse leverte tjenester og betalt - 285 690

For mye betalt vil bli trukket fra på à kontobeløpet for andre tertial 2022.

VEDLEGG 2
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Med hilsen

Bjørg Hagen
Daglig leder

Kopi til: Kommunedirektøren

BjørgHagen
Bjørg Hagen - 2
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SAK NR. 14/2022 

Vestre Toten kommune 
     

 
 
 
TILLEGGSBEVILGNING TIL KONTROLLUTVALGET – 
BUDSJETT FOR 2022 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 22.02.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Foreløpig regnskap for kontrollutvalget 2022  
 

Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

Saken oversendes kommunedirektøren som bes innarbeide tilleggsbehov for 
kontrollutvalget i 2022 på kroner ………… i forbindelse med sak om budsjett – og 
aktivitetsoppfølging for 1. tertial 2022.  
 
 
 
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 Ernst & Young AS (EY) til å gjennomføre undersøkelsene på sine 
vegne. 
 
Sluttrapport ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 15.02.2022. Kontrollutvalget ble i samme 
møte også orientert om medgått tid og anslag for totalkostnad for arbeidet.  
 



 
 

2 

Kr. 1.057.475 ble belastet regnskapet for 2021, mens resten belastes regnskapet for 2022. 
Finansieringen skjer dermed over to budsjettår. Dette gjør det mulig for kontrollutvalget å selv bidra 
med midler avsatt til forvaltningsrevisjon i 2021, evt. også i 2022.  
 
2021:  
Kontrollutvalgets regnskap for 2021 viser pr. d.d. et totalt merforbruk på ca. 815 000 kroner. Dette 
beløpet vil fremkomme som et merforbruk i 2021-regnskapet og finansieres gjennom avslutningen 
av kommunens årsregnskap for 2021. 
 
2022: 
Kontrollutvalget har i sitt ordinære budsjett avsatt ca. 200 000 til kjøp av 
forvaltningsrevisjonstjenester fra Innlandet Revisjon IKS. Disse pengene kan omdisponeres til å 
delfinansiere resterende regning til Ernst & Young AS i 2022. En evt. omdisponering innebærer 
imidlertid at man må avlyse, evt. utsette bestillingen av en oppfølgingskontroll rettet mot 
hjemmetjenesten (i regi av Innlandet Revisjon IKS) i 2022. Bakgrunnen for denne bestillingen er 
pkt. 2 i kommunestyrets vedtak i sak 78/2021:   
 

1. Kommunestyret ber kontrollutvalget undersøke følgende:  
• Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020 og 

våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.  
• I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre Toten 

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

retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.  
 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp hjemmetjenesten fremover ved å kontrollere at 
vedtatte endringer innenfor tjenesten blir iverksatt, og at målsettingene med endringene nås. 

 
Pkt. 1 gjennomføres høsten 2021.  
Pkt. 2 følges opp i 2022. 

 
Dersom man forutsetter at pkt. 2 i kommunestyrets vedtak gjennomføres som planlagt vil 
kontrollutvalget måtte be om tilleggsbevilgning for 2022 tilsvarende utgiften til Ernst & 
Young AS i 2022. Endelig beløp var ikke kjent ved utarbeidelse av saksfremlegget i denne saken, 
men vil bli presentert direkte i møtet dersom tallene foreligger da. Evt. må saken utsettes til tallene 
er klare.  
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SAK NR. 15/2022 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
INNLANDET REVISJON IKS: ORIENTERING OM 
SELSKAPET OG SAMMENLIGNING AV 
REVISJONSKOSTNADER («BENCHMARKING»)  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 22.02.2022 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS  Ikke vedlagt 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Daglig leders informasjon om Innlandet Revisjon IKS og utviklingen i selskapet tas til 

orientering. 
 

2. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2020 med andre kommuner tas til 
orientering. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av 
kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre 
kommuner på samme størrelse. 

  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Etter avtale med daglig leder i Innlandet Revisjon IKS fremlegges orienteringssak overfor 
kontrollutvalget med følgende formål: 
 

1) Informasjon om utviklingen av selskapet. 
2) Presentasjon av sammenligning av revisjonskostnader («benchmarking») for fjoråret. 

 
Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS orienterer.  
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Vedr. årlig sammenligning av revisjonskostnader («benchmarking»): 
 
Denne delen av saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og 
Innlandet Revisjon IKS, der det bl.a. er avtalt at det skal gjennomføres årlig sammenligning 
(”benchmarking”) av kommunens revisjonskostnader mot andre kommuner. Det vises her til avtales 
pkt. 1 som sier følgende:  
 

”Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen.” 

 
I tråd med etablert praksis er Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder invitert til å presentere 
tallmaterialet, og kommenterer forskjeller mellom kommuner mv.  
 
 
Nærmere om prissammenligningen: 
 
På oppfordring fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) oppgir en rekke revisjonsdistrikter 
kostnadene knyttet til revisjon av ”sine” kommuner. NKRF lager nøkkeltall for hver kommune 
(utgifter til revisjon i forhold til kommunens driftsinntekter) og distribuerer disse tilbake til 
revisjonsdistriktene for eventuell videre analyse mv.   
 
Sammenligningen har størst relevans for kommunenes kostnader til regnskapsrevisjonen, dvs. 
kostnader knyttet til bekreftelse av regnskapet (revisjonsberetningen). Dette skyldes at alle 
revisjonsdistriktene og revisorene har samme krav til gjennomføring og dokumentasjon av jobben. Det 
må forventes at betydelige forskjeller mellom kommuner på samme størrelse forklares, eller 
sannsynliggjøres for denne tjenesten. 
 
Omfang av forvaltningsrevisjon vil variere fra år til år, og sammenligning mellom kommuner viser 
store avvik det enkelte år. På dette området er det mest aktuelt og å se på nivået i egen kommune over 
tid (trend).  
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SAK NR. 16/2022 

Vestre Toten kommune 
 
 

 
 
 
OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS 
FOR 2022 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 22.02.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Utkast til oppdragsavtale for 2022 
2. Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Vedlegg 1 
Nei 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2022 godkjennes. 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering: 
Kommunen inngår i et forpliktende samarbeid med 23 andre kommuner og Innlandet 
Fylkeskommune om deltakelse i det interkommunale revisjonsselskapet Innlandet Revisjon IKS. 
Dette er regulert i en egen selskapsavtale, som bl.a. forplikter kommunene å kjøpe/bestille 
lovpålagte revisjonstjenester fra selskapet.  
 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå nærmere avtale med Innlandet Revisjon 
IKS om kjøp av revisjonstjenester. Denne avtalen er kalt ”oppdragsavtale”, og det er etablert praksis 
med årlig gjennomgang og justering. I tillegg til å regulere innhold og omfang av 
revisjonstjenestene det enkelte år, fungerer avtalen også som budsjettgrunnlag for kontrollutvalgets 
utgifter til revisjon det enkelte år.  
 
Vedlagt følger forslag til oppdragsavtale for 2022. Det økonomiske omfanget av avtalen samsvarer 
med kontrollutvalgets forslag til eget budsjett for neste år. Kontrollutvalgets budsjett vil bli endelig 
godkjent i f.m. kommunestyrets behandling av samlet budsjett for 2022 senere i år.  
 
Generelt om oppdragsavtalen: 
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Oppdragsavtalen fungerer som et overordnet dokument i styringsdialogen mellom kontrollutvalget 
(oppdragsgiver/bestiller) og Innlandet Revisjon IKS (utfører), og skal bidra til å oppfylle kravet til 
kontrollutvalget om å føre tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 
revisjonsarbeidet er i tråd med lover, regler, faglige standarder mv. (jf. forskrift om kontrollutvalg § 
4 og § 6). Oppdragsavtalen rulleres årlig.   
 
Ny avtale – Pkt. 3 Økonomi: 
 
Forslag til oppdragsavtale for neste år er basert på fjorårets avtale. Nedenfor følger oversikt over 
kap 3 i avtalen med kommentarer til endringer fra fjoråret:   

 
• Totalt antall timer: Redusert fra 1035 timer i 2021 til 1029 timer i 2022, dvs. en reduksjon 

på 6 timer. 
• Totalt økonomisk omfang av avtalen utgjør ca. kr. 1 117 000. Dette er en økning på 2,2 % 

sammenlignet med fjoråret (kr. 1 093 000).  
• Timepriser i selskapet er økt slik:  

 Regnskapsrevisjon: 1060,- (økt fra 1030) = 2,9 % økning 
 Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv.): 1160,- (økt fra 1130) = 2,7 % økning 

 
 

 
 
Det økonomiske omfanget av avtalen samsvarer med kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2022 
og som er vedtatt/godkjent av kommunestyret.  
 
Endring av avtalens pkt. 5 Rapportering: 
 
Kontrollutvalget ble høsten 2020 informert om brev fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune til 
representantskapet i Innlandet Revisjon IKS med anmodning om å vurdere selskapsavtalens ordlyd 
og forståelse knyttet til kontrollutvalgenes mulighet til å kjøpe revisjonstjenester fra andre enn 
Innlandet Revisjon IKS.  
Det er i utkast til avtale for 2022 valgt å foreta endringer i avtalens kapittel 5 (Rapportering til 
kontrollutvalget) for å møte kontrollutvalgenes forventning. Nedenfor følger ordlyd i avtalens 5.4 
for 2022 og 2021 som synliggjør endringen som er gjort. 
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FRA AVTALEN FOR 2022 
 

FRA AVTALEN FOR 2021 

Pkt. 5: 
RAPPORTERING TIL 
KONTROLLUTVALGET  
 
5.4 Rapportering av bestilte tjenester  
 
Formålet med rapporteringen er å gi 
kontrollutvalget informasjon om bestilte 
forvaltningsrevisjons- og 
eierskapskontrollprosjekter gjennomføres i samsvar 
med bestilling, herunder å sikre at kontrollutvalget 
informeres om når de kan forvente å motta 
forvaltningsrevisjons- og 
eierskapskontrollrapporter.  
 
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal 
gjennomføres og rapporteres i henhold til RSK 001 
Standard for forvaltningsrevisjon og RSK002 
Standard for eierskapskontroll. For hvert prosjekt 
skal det utarbeides en prosjektplan som legges fram 
for kontrollutvalget som grunnlag for bestilling. 
Prosjektplanen viser formålet med, rammer for og 
plan for gjennomføringen av prosjektet, herunder 
tidspunkt for levering av rapport.  
 
Oppdragsansvarlig revisor skal informere om 
vesentlige endringer i prosjektet til 
kontrollutvalgssekretær; herunder endringer i 
problemstillinger, anslag for ressursbruk og 
forventet leveringstid.  
 
Selskapet skal arbeide aktivt med å sikre at levering 
skjer innen forventet tid. Jevn bestilling av 
prosjekter i valgperioden bidrar til bedre 
forutsigbarhet for levering av forvaltningsrevisjons- 
og eierskapskontrollrapporter.  

Pkt. 5: 
RAPPORTERING TIL 
KONTROLLUTVALGET 
 
5.4 Rapportering av bestilte tjenester 
 
Formålet med rapportering av tilleggstjenester, 
forvaltningsrevisjonsprosjekter og 
selskapskontroller er å sikre at kontrollutvalget 
får levert de prosjektene som er bestilt i henhold 
til bestilling. Vesentlige forsinkelser skal 
rapporteres. 
 
Rapportering gjøres hovedsakelig muntlig etter 
behov i revisjonsprosessen og med skriftlig 
sluttrapportering med muntlig orientering. 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal 
gjennomføres og rapporteres i henhold til RSK 
001 Standard for forvaltningsrevisjon. 
 
 

 
 
Kontrollutvalgets handlingsrom mht. økonomi: 
 
Det vises til avtalens pkt. 3 (økonomi/betaling for tjenester), og oversikt over tjenester og priser. 
 

• Tjenester: Alle tjenester som er listet opp representerer lovpålagte oppgaver med unntak av 
følgende linjer:  
 Linje 4 – Veiledning og bistand (en del av arbeidet med regnskapsrevisjon) 
 Linje 5 – Bestilte andre tjenester 

 

• Timeforbruk - regnskapsrevisjon: Revisor avgjør dette. Med unntak av linje 4 (veiledning og 
bistand), har kontrollutvalget lite/ingen påvirkningskraft på omfanget av regnskapsrevisjon.   
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• Timeforbruk – bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll): Kontrollutvalget 
påvirker dette, og legger frem ønsket ramme for kommunestyret.  Større endringer i 
kontrollutvalgenes budsjetter på området vil påvirke selskapet mht. bemanning. Selskapet 
må m.a.o. tilpasse bemanningen etter etterspørselen/bestillingene. Kontrollutvalget på sin 
side forplikter seg til å jobbe aktivt for å oppfylle intensjonene i budsjettet/oppdragsavtalen 
når det gjelder kjøp av tjenester til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 
 

• Timepris: Fastsettes av representantskapet i selskapet etter forslag fra styret. 
Kontrollutvalget har ingen direkte påvirkning på dette.  

 
 
Oppfølging av økonomi – årlig «benchmarking»:  
 
Pga. monopolsituasjonen er det tatt inn i oppdragsavtalen at selskapet årlig skal foreta en 
sammenligning/”benchmarking” av revisjonskostnader med andre kommuner. Kontrollutvalget skal 
orienteres om resultatet fra prissammenligningen, jf. pkt. 1 i oppdragsavtalen.  
 



OPPDRAGSAVTALE
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1 GENERELT 
 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i Innlandet Revisjon 
IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til selvkost. Det 
skal årlig inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets daglige leder jf. 
selskapsavtalen § 3.  

 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet.  
 
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål om at revisjonstjenestene skal 
være til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi 
om å være kompetent og kundeorientert. De oppdragsansvarlige revisorene oppfyller 
kommunelovens krav til kompetanse og uavhengighet. Revisjonsteamene har 
tilfredsstillende kompetanse og er uavhengige. 
  
Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk. Regnskapsrevisjon følger de internasjonale 
revisjonsstandardene. Forvaltningsrevisjon følger standard for forvaltningsrevisjon, RSK 
001. Resultatene av revisjonsarbeidet rapporteres til kontrollutvalget i henhold til punkt 4. 
 
Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen. 
  
Kontrollutvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av 
oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og kostnad. Med 
kvalitet menes revisors kvalifikasjoner, utførelse av revisjonsarbeidet samt kommunikasjon 
mellom revisor og kontrollutvalget. 

 
 
2 KONTRAKTSPERIODEN  

 
Oppdragsavtalen inngås for perioden 01.01. – 31.12.22.  
 
Oppdragsavtalen for 2023 inngås høsten 2022. 
 
 

3 ØKONOMI – BETALING FOR TJENESTER 
 
Nedenfor følger oversikt over aktuelle tjenester med tilhørende stipulert tidsbruk og 
budsjett. 
 
Avtalen forutsetter følgende timesatser for 2022 med forbehold om godkjennelse i 
selskapets representantskap: 
• Regnskapsrevisjon kr 1.060 
• Forvaltningsrevisjon, gjennomsnitt kr 1.160 

o Forvaltningsrevisjon revisor kr 1.060 
o Forvaltningsrevisjon oppdragsansvarlig kr 1.250 

 
I oppdragsavtalen settes bestilte mindre undersøkelser, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll opp på bakgrunn av gjennomsnitt timepris, mens avregningene gjøres på 
grunnlag av benyttet kompetanse.  
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Tjeneste  Timer  Timepris  Kroner 

Regnskapsrevisjon 

1 Revisjon av kommunens årsregnskap       590        1 060     625 400 

2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser       160        1 060     169 600 

3 Totenbadet KF  - 1 060     -   

4 Veiledning/bistand         20        1 060       21 200 

SUM 1-5       770        1 060     816 200 

Bestilte revisjonstjenester 

5 Bestilte andre tjenester - 1 160     -   

6 Forvaltningsrevisjon        239 1 160     277 240 

7 Eierskapskontroll - 1 160     -   

SUM       239        1 160     277 240 

Annet 

8 
Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre         20        1 160       23 200 

SUM    1 029   1 116 640

Kommentarer: 
• Tjenestene på linje 1-4 og 8 gjennomføres uten nærmere avtale.
• Tjenestene på linje 5-7 utføres etter særskilt bestilling fra kontrollutvalget.
• Fakturering og betaling skjer i henhold til selskapsavtalen § 5.
• Årsavregning sendes kommunen/fylkeskommunen med kopi til kontrollutvalget

innen 31. januar påfølgende år.
• Det er knyttet forutsetninger til stipulert tid for «Revisjon av årsregnskapet» (1) og

«Attestasjoner/revisjonsuttalelser» (2):
o «Revisjon av årsregnskapet»:

Årsregnskapet med obligatoriske skjema og noter avlegges innen 22.
februar i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter. Sammen
med årsregnskapet skal det på en oversiktlig måte framlegges
underbyggende dokumentasjon. Det skal fremlegges dokumentasjon som
bekrefter:
• Kommunens balansetall og estimater
• Avstemminger av kretsløp og sammenhenger i regnskapet
• Kontrolloppstillinger over innberettede og registrerte beløp

Årsberetningen avlegges innen 31. mars i henhold til kommuneloven med 
tilhørende forskrifter.     

o «Attestasjoner/revisjonsuttalelser»:
Tilstrekkelig dokumentasjon for attestasjoner og revisjonsuttalelser
fremlegges for revisor minimum 14 dager før attestasjonsfristen.
Det kreves dokumentert:
• Vilkårene for tilskudd, herunder søknad og tilsagnsbrev
• Regnskapsrapport som oppfyller kravene fra tilskuddsgiver og er

avstemt mot regnskapssystemet
• Forklaringer på beregninger, estimater m.m.
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4 DIALOG MELLOM REVISJONEN OG KONTROLLUTVALGET  
  
 Formålet med dialogen mellom revisjonen og kontrollutvalget er at kontrollutvalget får en 

betryggende sikkerhet for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
 Innenfor regnskapsrevisjonen skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget får en god 

forståelse av revisjonsmandatet, planlagte revisjonshandlinger samt resultatet av 
gjennomførte revisjonshandlinger. 

 
 Innenfor bestilte revisjonstjenester skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget og 

revisjonen har like forventinger til tjenesten, herunder lik forståelse av formålet med, 
rammene for og forventa nytte av bestillingen. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i 
henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon med tilhørende veileder og 
eierskapskontroller i henhold til RSK 002 Eierskapskontroll. Revisjonen skal informere om 
vesentlige endringer i premissene for bestillingene. 

 
 Kontrollutvalget utferdiger skriftlige bestillinger til bestilte revisjonstjenester. 
  
 
5 RAPPORTERING TIL KONTROLLUTVALGET 

 
5.1 Formålet med rapporteringen 
Revisjonens rapportering til kontrollutvalget skal sikre at kontrollutvalget får tilstrekkelig 
informasjon for å kunne påse at: 
• Kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
• Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak. 
• Det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og 

av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
(forvaltningsrevisjon). 

• Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll).  

 
5.2 Rapportering av uavhengighet 
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig rapportere at han/hun oppfyller kravet til 
uavhengighet. 

 
5.3 Rapportering av regnskapsrevisjonen 
Formålet med rapporteringen er å gi kontrollutvalget en løpende orientering om 
revisjonsarbeidet som gir dem et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere at regnskapet blir 
revidert på en betryggende måte.  
 
Oppdragsansvarlig revisor rapporterer sitt arbeid årlig til kontrollutvalget slik 
(minimumskrav): 
• Plan/overordna revisjonsstrategi (høst) 
• Statusrapport (vinter) 
• Årsregnskapsrevisjon og revisjonsberetning (vår) 
 
5.4 Rapportering av bestilte tjenester 
Formålet med rapporteringen er å gi kontrollutvalget informasjon om bestilte 
forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollprosjekter gjennomføres i samsvar med 
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bestilling, herunder å sikre at kontrollutvalget informeres om når de kan forvente å motta 
forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollrapporter.  
 
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal gjennomføres og rapporteres i henhold til 
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og RSK002 Standard for eierskapskontroll. For 
hvert prosjekt skal det utarbeides en prosjektplan som legges fram for kontrollutvalget som 
grunnlag for bestilling. Prosjektplanen viser formålet med, rammer for og plan for 
gjennomføringen av prosjektet, herunder tidspunkt for levering av rapport. 

 
Oppdragsansvarlig revisor skal informere om vesentlige endringer i prosjektet til 
kontrollutvalgssekretær; herunder endringer i problemstillinger, anslag for ressursbruk og 
forventet leveringstid.  
 
Selskapet skal arbeide aktivt med å sikre at levering skjer innen forventet tid. Jevn 
bestilling av prosjekter i valgperioden bidrar til bedre forutsigbarhet for levering av 
forvaltningsrevisjons- og eierskapskontrollrapporter. 
 

 
5.5 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 utløpet 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.  
 
 

6 ANDRE FORHOLD 
 
Kommunen skal vederlagsfritt stille hensiktsmessig kontorplass og utstyr til disposisjon 
samt gi tilgang til og fremskaffe forespurt dokumentasjon.  

  
Innlandet Revisjon IKS skal være medlem av NKRF og er derfor underlagt foreningsbasert 
kvalitetskontroll. Innlandet Revisjon IKS skal orientere kontrollutvalget om resultatene av 
kvalitetskontrollene.  
 
Kontrollutvalget og sekretær skal ta eventuell kritikk av revisor eller revisjonen opp med 
Innlandet Revisjon IKS. 
 
 

7 VEDLEGG TIL AVTALEN 
  
 Innlandet Revisjon IKS personvernerklæring følger som vedlegg til avtalen.  
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Lillehammer 15. september 2021. 
 
 
 
 
__________________________________   ________________________________ 
Asgeir Sveen       Bjørg Hagen 
Kontrollutvalgsleder      Daglig leder 
 
Vestre Toten kommune     Innlandet Revisjon IKS 
 
 
 

  

BjørgHagen
Bjørg Hagen - 2
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Vedlegg 1 

Personvernerklæring 
 

Personopplysninger 
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, 

personnummer, adresse, telefonnummer og lignende. 

Behandlingsansvarlig 
Daglig leder er på vegne av Innlandet Revisjon IKS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av 

personopplysninger. 

Hjemmelsgrunnlaget for Innlandet Revisjon IKS’ behandling av personopplysninger 
Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og EUs personvernforordning 

(GDPR). Vår virksomhet er også regulert av blant annet kommuneloven, lov om interkommunale selskaper, 

kirkeloven, stiftelsesloven, revisorloven m.m. 

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er personopplysningsloven GDPR artikkel 

6 punkt 1 bokstav c jf. kommuneloven § 78 og § 80 med tilhørende forskrifter, stiftelsesloven § 43 og § 44, 

hvitvaskingsloven og revisorloven samt GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, interesseavveining.  

Formålet med behandlingen av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS behandler personopplysninger i forbindelse med revisjon og attestasjon av 

eierkommunene og andre kunder som kirkelige fellesråd, sokneråd, interkommunale selskaper, stiftelser og 

fjellstyrer. Formålet med behandlingen er å sikre at vi leverer revisjonstjenester på en effektiv måte i 

henhold til regelverket.  

Personopplysninger som behandles 
I forbindelse med utførelse av revisjonstjenestene behandler vi personopplysninger slik som navn, 

personnummer, ansattavtaler, lønnsopplysninger, opplysninger om tjenester kommunen yter m.m. Hvilke 

personopplysninger vi samler inn og behandler avhenger av hvilken informasjon vi trenger for å utføre 

forvaltningsrevisjon, revidere årsregnskapet eller attestasjon.  

Personopplysningene samles inn fra de vi reviderer, dvs. kommunene og øvrige kunder. 

Behandling og lagring av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS følger bestemmelsene i personopplysningsloven og legger vekt på å avgrense 

lagringen av personopplysninger. Vi arkiverer bare personopplysninger som er nødvendige for 

dokumentasjon av revisjonstjenesten eller attestasjonen. Personopplysningene blir lagret på revisjonens 

område på Oppland fylkeskommunes server og fagsystemet Descartes.  

 



 
 

1 

 
SAK NR. 17/2022 
 

Vestre Toten kommune    
 

 
 
 
 
UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA  
INNLANDET REVISJON IKS FOR 2022 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 22.02.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Uavhengighetserklæring – daglig leder Bjørg Hagen  
2. Uavhengighetserklæringer – oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer: 

- Reidun Grefsrud 
- Kristian Lein 
- Guro Selfors Lund 
- Ingvild Selfors  
 

Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

Uavhengighetserklæringer fra daglig leder og oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer i 
Innlandet Revisjon IKS for 2022 tas til orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Ifølge kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 
ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen omfatter kommunen og eventuelle kommunale foretak. 
 
Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til 
revisors uavhengighet og vandel følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19.  
Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  
 
Vedlagt følger uavhengighetserklæringer for daglig leder og oppdragsansvarlige 
forvaltningsrevisorer for 2022. Erklæring for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor legges frem i 
f.m. presentasjon av revisjonsstrategi for 2022 senere i år. 
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SAK NR. 18/2021 
 

Vestre Toten kommune       
   

 
 
 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 22.02.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
 
Saksdokumenter:   

 
1. Ny utgave av kontrollutvalgsboka (3. utgave) 

 
2. Invitasjon til fagkonferanse 8.9. juni 2022 (i regi av Forum for 

kontroll og tilsyn – FKT) 
 

3. Effektivitetsanalyse: Effektivitet i kommunale tjenester 
 

4. Diverse avisartikler 
 

5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

Vedlegg 1 
 
 
Vedlegg 2 
 
 
Vedlegg 3 
 
Vedlegg 4 
 
Muntlig orientering 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Referatsakene tas til orientering. 
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