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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
 
Fredag 5. februar 2021 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1545. 
 
Som medlemmer møtte: 
Inger Staxrud, leder (GBL) 
Bjørn Austad Hvaleby, nestleder (Sp)  
Tonje Bismo Skogstad (Ap) 
Trine Ruud (H)  
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Roger Nyhus (GBL) 
 
Følgende varamedlem møtte:  
Hilde Kristin Smerud (FrP), første vara for GBL/FrP 
 
Ellers møtte: 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard (deltok under sakene 
08/2021 og 09/2021 via Teams). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
Andre: Hovedtillitsvalgte for Fagforbundet Finn Hvalsbråten og Ingrid Frydenlund, lokalt 
verneombud ved Skjervum Kari Mette Hoff (alle deltok under sak 02/2021). 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland 
Arbeiderblad. 
 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Inger Staxrud som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 01/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.12.2020 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.12.2021 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 02/2021 OPPFØLGING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE 

FORHOLD VED SKJERVUM HELSE- OG 
OMSORGSSENTER 

 
Fra behandlingen: 
Hilde Kristin Smerud stilte spørsmål om egen habilitet pga. sin aktive 
rolle i varslingssaken. Kontrollutvalget besluttet enstemmig at 
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forholdet medførte inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 6. annet ledd. 
Hilde Kristin Smerud fratrådte møtet under behandlingen av saken.  
 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i forbindelse med behandlingen av 
saken, jf. kommunelovens § 11-5 annet ledd, jf. offentlighetslovens § 
13, jf. forvaltningslovens § 13.  
 
Hovedtillitsvalgte Finn Hvalsbråten og Ingrid Frydenlund i 
Fagforbundet og lokalt verneombud Kari Mette Hoff orienterte og 
svarte på spørsmål.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Hovedtillitsvalgtes og verneombudets orientering om 
håndteringen av varslingssaken og situasjonen ved Skjervum tas 
til orientering.  
 

 
 
SAK NR. 03/2021 STATSFORVALTERENS KOMMUNEBILDE 2020 – GRAN 

KOMMUNE 
 

Fra behandlingen: 
Statsforvalterens (tidligere Fylkesmannens) vurdering av Gran 
kommune for 2020 ble gjennomgått og drøftet.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Statsforvalterens vurdering av Gran kommune for 2020 tas til 
orientering. 
 

 
 
SAK NR. 04/2021 OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 – VURDERING AV 
FORANALYSER  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar til orientering at kontrollutvalgets plan ble 
godkjent i kommunestyrets møte den 17.12.2020 (sak 
118/2020).  
 

2. Følgende tema/områder følges opp i 2021:  
 
a) Tema: Ledelse 

Følges opp slik: Ny rådmannen inviteres til neste møte 
for å gi en egenpresentasjon og orientere om sine 
tanker rundt temaet ledelse (stikkord/tema: 
rådmannens ledelsesfilosofi, strategisk ledelse, 
lederutvikling med vekt på mellomledere, lederspenn, 
bruk av lederavtaler, tid til ledelse osv.)  

 
b) Igangsetting av foranalyser: 

Følges opp slik: Innlandet Revisjon IKS bes om å lage 
foranalyser innenfor følgende tema: 

 
• Psykisk helse (Stikkord: kartlegging av aktuell 

statistikk, oversikt over behov/etterspørsel, 
kommunens kapasitet, ventelister, ventetid/tid fra 
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behov oppstår til hjelp blir gitt, omfang av hjelp, 
særlig vekt på barn og unge, kartlegging av bruk 
av helsesykepleiere i skolen i «korona-arbeid» og 
evt. konsekvenser for skolene/elevene, 
kommunens bruk av «korona-penger», evaluering 
av kommunens implementering av nasjonale 
retningslinjer mot selvskading og selvmord mv.). 
 

• Avviksregistrering/avvikshåndtering (Stikkord: 
evaluering av implementering av elektronisk 
avvikssystemet i hele organisasjonen, evaluering 
av hvordan avviksoppfølgingen funger i praksis – 
stikkprøver, i hvilken grad nås målet om læring og 
forbedring gjennom avvik, hvordan opplever 
ansatte at ledere følger opp osv.) 

 
• Ledelse (Kommentar: Kontrollutvalget ønsker her 

revisjonens innspill til hvordan man kan tilnærme 
seg temaet ledelse i en forvaltningsrevisjon.  

 
• Oppfølging av nyansatte (Kommentar: Et konkret 

og avgrenset område der man kan vurdere å lage 
en kombinert foranalyse/prosjektplan med tanke på 
gjennomføring av et lite revisjonsprosjekt). 

 
 
 
SAK NR. 05/2021 FORESPØRSEL OM SAMARBEID OM GJENNOMFØRING 

AV FORANALYSE AV HRA AS  
 

Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær informerte om initiativet fra kontrollutvalget i 
Jevnaker kommune om samarbeid mellom kontrollutvalgene i 
eierkommunene.   

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget i Gran kommune er positive til et samarbeid 
om gjennomføring av en foranalyse med tanke på en 
forvaltningsrevisjon av HRA AS.  
 

2. Saken følges opp på slutten av året. Det bes om at det 
vurderes å starte arbeidet med et fellesmøte der også ledelsen 
for HRA AS og eierkommunenes revisjonsselskaper inviteres.   

 
 
 
SAK NR. 06/2021 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2020 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Årsrapport 2020 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 
2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.  
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SAK NR. 07/2021 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalgets budsjett for 2021, vedtatt av kommunestyret 
17.12.2020 (sak 116/20, jf. sak 90/20), tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 08/2021            REGNSKAPSREVISJON: PLAN FOR FORENKLET 

ETTERLEVELSESKONTROLL PÅ ØKONOMIOMRÅDET 
2020 

 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Unn 
Romundgard presenterte planen for 2020. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget tar revisors plan for forenklet 
etterlevelseskontroll på økonomiområdet for 2020 til orientering, 
herunder at etterlevelse av regelverket for selvkost er prioritert 
område. 
 

   
 
SAK NR. 09/2021            REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Unn 
Romundgard presenterte status for revisjonsarbeidet og svarte på 
spørsmål.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av 
kommuneregnskapet for 2020 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 10/2021 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. Melding om vedtak – Kontrollutvalgets plan for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 
(kommunestyret 17/12-20, sak 118/20) 

2. Tilsynskalender 2021 på høring 
3. Kommuner og offentlige virksomheter må beskytte seg mot 

løsepengevirus (pressemelding fra KS) 
4. Diverse avisartikler 
5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
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Gran, 5. februar 2021. 
 
 
 
Inger Staxrud 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 5. februar 2021. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Møteplan for 2021 – Kontrollutvalget: 
 

• Fredag 05.02.2021 kl. 0900  
• Fredag 12.03.2021 kl. 0900  
• Fredag 30.04.2021 kl. 0900  
• Fredag 11.06.2021 kl. 0900  
• Fredag 03.09.2021 kl. 0900  
• Fredag 22.10.2021 kl. 0900  
• Fredag 10.12.2021 kl. 0900  

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv) pr. d.d.: 
Foranalyser bestilt på følgende områder (KU-sak 
04/21): 
• Psykisk helse  
• Avviksregistrering/avvikshåndtering  
• Ledelse 
• Oppfølging av nyansatte  

 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter: 
• Oppfølging av revisjonsrapporten Byggesak, 

oppmåling og branntilsyn (KU-sak 29/20, jf. 
kommunestyresak) 

• Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og 
resultatstyring i Gran kommune» (k. styret 
13.12.2018, sak 120/18) 
 

 
 
 


