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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
Fredag 26. april 2019 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1600. 
 
Som medlemmer møtte: 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (Gbl), nestleder  
Trine Ruud (H)  
Bjørg Kværn (Ap) 
Ole Sverre Skamsar (Frp) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Rådmann Lars Ole Saugnes (sakene 20 og 22), kommunalsjef Stab og 
støtte Morten Gausen (sakene 20 og 22) og fagsjef for regnskap Marianne Olsson (sak 20). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Unn Romundgard, 
regnskapsrevisor Bjørn Gustavsen (begge møtte under sak 22). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
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 leder Bjørn Austad Hvaleby som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
Møtet ble innledet med å ønske nyvalgt medlem av kontrollutvalget, Ole Sverre Skamsar, 
velkommen. Utvalgssekretær ga en presentasjon av kontrollutvalgets oppgaver og ansvar. 
 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 20/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.03.2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.03.2019 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 21/2019 STATUS FOR SAMMENSLÅING MELLOM INNLANDET 

REVISJON IKS OG HEDMARK REVISJON IKS 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Vedtak i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS den 
26.03.2019 om at selskapet videreføres som eget selskap, og at 
videre utredning av en eventuell sammenslåing avsluttes, tas til 
orientering. 
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SAK NR. 22/2019 ÅRSREGNSKAP 2018 FOR GRAN KOMMUNE - 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 

 
Fra behandlingen: 
Under første del av saken, oppsummerte revisor/Innlandet Revisjon 
IKS revisjonsarbeidet og presenterte revisjonsberetningen. Fra 
Innlandet Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Unn 
Romundgard og revisor Bjørn Gustavsen. Revisjonsberetningen, 
datert 15.04.2019, ble delt ut i møtet. 
 
Under andre del av saken, presenterte administrasjonen årsregnskap 
og årsmelding med fokus på: 

• Kommunens resultat og økonomiske stilling 
• Avvik mellom budsjett og regnskap 
• Vesentlige regnskaps- og avgiftsmessige problemstillinger 
• Overordnet internkontroll på økonomiområdet.   

Fra administrasjonen deltok rådmann Lars Ole Saugnes, 
kommunalsjef Stab og støtte Morten Gausen og fagsjef for regnskap 
Marianne Olsson. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GRAN 
KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
 

Kontrollutvalget har behandlet Gran kommunes årsregnskap for 
2018. Sammen med årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og 
rådmannens årsmelding for 2018.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de 
ovennevnte dokumentene, og orienteringer fra kommunens revisor 
og kommuneadministrasjonen ved rådmann, økonomisjef og 
regnskapsansvarlig. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en 
positiv totalkonklusjon, dvs. at revisor mener kommunens 
årsregnskap for 2018 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og 
årsmelding:    

 
a) Kommunens økonomiske situasjon: Tilfredsstillende finansiell 

stilling, men begrenset handlefrihet 
Kontrollutvalget vil særlig peke på følgende forhold: 
 

• Positivt netto driftsresultat – 28,2 millioner: 
Netto driftsresultat utgjør 2,5 % av brutto driftsinntekter. 
Dette ligger over Fylkesmannens anbefalte nivå om minst 
1,75 %. Netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet for å 
vurdere sunnheten i kommunens økonomi.  

• Begrenset andel frie midler/disposisjonsfond:  
Kommunen har pr. 31/12-18 ca. 66,2 millioner på 
disposisjonsfond. Dette utgjør 5,8 % av driftsinntektene, og 
ligger over Fylkesmannens anbefaling om minimum 5 %.  
En del av midlene er bundet opp av kommunestyret. Den 
udisponerte delen av disposisjonsfondet utgjør 44,8 millioner. 
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I økonomiplanen for 2018-2021 er det lagt inn en gradvis 
styrking av disposisjonsfondet til 8,3 % av driftsinntektene i 
2022. 

•       Moderat, men stigende lånegjeld:  
Kommunens netto lånegjeld (langsiktig gjeld korrigert for 
pensjon, utlån og ubrukte lånemidler) utgjør ved utgangen av 
året ca. 794 millioner.  Dette utgjør 69,7 % av 
driftsinntektene. Basert på vedtatt økonomiplan for 2018-
2021 er det beregnet at kommunens langsiktige gjeld gradvis 
vil øke til 93,2 % av driftsinntektene i 2022. Dette er høyere 
enn de 70% som Fylkesmannen mener er et nivå der man kan 
få driftsmessige utfordringer på grunn av høyt rente- og 
avdragsnivå. 

• Bra likviditetssituasjon, men avhengig av ubrukte 
lånemidler: 
Kommunens likviditetsbeholdning pr. 31.12.2018 er bra, men 
situasjonen synes sårbar. Sårbarheten begrunnes med at man 
synes å være avhengig av ubrukte lånemidler i perioder for å 
kunne betale sine kortsiktige forpliktelser ved forfall.  

 
b) Generelt god budsjettdisiplin og økonomistyring innenfor 

virksomhetsområdene 
Samlet viser ordinær drift (virksomhetsområdenes resultater) et 
mindreforbruk («overskudd») på ca 3,3 millioner kroner 
sammenlignet med budsjett. Dette utgjør omkring 0,4 % av 
budsjettrammen, og må anses som et svært godt treff samlet sett. 
Dette indikerer god kontroll på økonomien i den styrbare delen 
av virksomheten, alle virksomhetsområdene sett under ett. 
Enkelte virksomheter/tjenester har derimot utfordringer: 
Hjemmetjenesten (merforbruk 3,3 millioner), Barnevern 
(merforbruk 2.6 millioner) og Tilrettelagte tjenester (merforbruk 
2,1 millioner). 
 

c) Pensjoner: 
Kontrollutvalget ønsker å gjøre særskilt oppmerksom på 
følgende:  
• Utsatt kostnadsføring av pensjon – 67 millioner (balanseført 

premieavvik) 
Kommunen har valgt å skyve pensjonskostnader foran seg, 
slik lovverket gir anledning til, og slik svært mange 
kommuner gjør. Den utsatte kostnadsføringen (omtalt som 
premieavvik i balansen) utgjør pr. 31.12.2018 ca. 67 
millioner. Dette vil komme til belastning i fremtidige 
regnskaper. Det er ikke avsatt midler i regnskapet til å møte 
dette, noe som betyr at man må finne dekning for 67 
millioner i fremtidige driftsbudsjetter. 

• Netto pensjonsforpliktelse/gjeld i balansen –  
182 millioner 
Bokførte pensjonsmidler (eiendel) i balansen utgjør i 
overkant av 1,2 milliarder, mens beregnede 
pensjonsforpliktelser (gjeld) i balansen utgjør ca. 1,4 
milliarder. Differansen utgjør 182 millioner i netto 
pensjonsforpliktelse.  
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Netto pensjonsforpliktelse er vesentlig redusert gjennom året 
(fra ca. 250 millioner til ca. 182 millioner). Kontrollutvalget 
har forstått det slik at bokført netto pensjonsforpliktelse ikke 
innebærer en reell betalingsforpliktelse, og at den bokførte 
gjelden derfor ikke representerer noen bekymring når det 
gjelder kommuneøkonomien.  

 
d) Økning i sykefraværet – 9,7 % i 2018 

Sykefraværet i Gran kommune var i 2018 på 9,7 %. Dette er en 
betydelig økning sammenlignet med fjoråret der sykefraværet 
var 8,1 %. Økningen krever tett oppfølging i tiden fremover.  
 

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

 
 
SAK NR. 23/2019 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2018 FOR GRAN 

KOMMUNE   
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Finansforvaltningsrapport for 2018 tas til orientering. 

 
 
SAK NR. 24/2019 UTVIKLING AV STAB-/STØTTEFUNKSJONEN I GRAN 

KOMMUNE  
 

Fra behandlingen: 
Rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef Stab og støtte Morten 
Gausen orienterte om utviklingsarbeidet innenfor stab-
/støttefunksjonen.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens og kommunalsjefens 
informasjon om utviklingen av Stab og støtte til orientering.  

 
2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av det er igangsatt et omfattende utviklingsarbeid 
innenfor området.  

 
3. Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen av Stab og 

støtte, og vil invitere rådmannen til en ny presentasjon av 
status etter en tid. Det bes særlig om informasjon om hvordan 
man har lykkes innenfor de fem definerte utviklingsområdene:  

1) Ny stab 
2) Fra personal og informasjon til HR og kommunikasjon 
3) Overordnet styring, sektorovergripende tema 
4) Programvare, oppgraderinger, integrasjoner, 

tilleggsmoduler, utsyr og infrastruktur. 
5) Digital innbyggerdialog. 

 
4. Saken følges opp senest våren 2020. 
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SAK NR. 25/2019 REFERATSAKER 
 

Fra behandlingen: 
1. Valg av nytt medlem i kontrollutvalget (vedtak i k.styre 

03.04.2019, sak 34/19) 
2. Elektronisk innlevering av møtegodtgjøring mv. for 

kontrollutvalgets medlemmer 
3. Uavhengighetsvurderinger – Innlandet Revisjon IKS – daglig 

leder, oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud, 
oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein, oppdragsansvarlig revisor 
Guro Selfors Lund og Ingvild Selfors. 

4. Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Interkommunalt samarbeid på Hadeland – styring og kontroll» - 
kommunestyrets møte 03.04.2019 (sak 17/2019) 

5. Diverse avisartikler 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 26/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 

BRØYTEKONTRAKT 
 

Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig satt på sakslista med bakgrunn mottatt brev til 
kontrollutvalget. 
 
Saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, jf. 
kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i henvendelsen ber kontrollutvalget om å få 
oversendt anbudspapirene og inngått kontrakt vedrørende 
den aktuelle saken.  

 
2. Kontrollutvalget ber om en oversikt over alle inngåtte 

brøytekontrakter i Gran kommune.  
 

3. Saken følges opp på neste møte.  
 

 
 
 

 
Gran, 26. april 2019. 
 
 
_________________________  
Bjørn Austad Hvaleby 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 26. april 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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 NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 7. JUNI 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

• Forundersøkelse – Hjemmetjenesten (KU-sak 13/19) 
• Prosjektplan: Hjemmetjenesten i Gran – evaluering av 

sommeravviklingen 2019 (KU-sak 13/19) 
• Kontrollutvalgskonferansen 2019 (KU-sak 18/19) 
• Effektivitet i kommunale tjenester - rapport (utsatt sak fra 18/1-19) 
• Innlandet Revisjon IKS 

 
Saker/vedtak til senere oppfølging: 

• Aktuelle orienteringssaker: 
➢ Ny kommunelov  
➢ Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 

• Risikovurderinger – misligheter og korrupsjon (KU-sak 25/18) 
• Ny personvernlov – Hva betyr dette for kommunen? (KU-sak 13/18) 
• Digitalisering: Strategier, mål, måloppnåelse og risikoer (KU-sak 

13/18) 
• NAV Hadeland (KU-sak 53/17) 
• Utvikling av heltidskultur – oppfølging av kommunestyrevedtak 105/16 

(KU-sak 59/17) 
• Oppfølging av revisjonsrapporten «Kontraktsoppfølging» fra 2015 

(utsatt sak fra 16/3-18) 
• Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og resultatstyring i Gran 

kommune» (k.styret 13.12.2018, sak 120/18) 
Årlige saker: 

• Kommunebarometeret  
• Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 48/17) 
• Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 35/17) 

 
Bestilte oppdrag - Innlandet Revisjon IKS: 

• Forundersøkelse – Hjemmetjenesten (KU-sak 13/19) 
• Prosjektplan: Hjemmetjenesten i Gran – evaluering av 

sommeravviklingen 2019 (KU-sak 13/19) 
 
Kontrollutvalgets møteplan for 2019: 
• Fredag 18.01.2019 kl. 0900 
• Fredag 15.03.2019 kl. 0900 
• Fredag 26.04.2019 kl. 0900  
• Fredag 07.06.2019 kl. 0900 
• Fredag 13.09.2019 kl. 0900 
• Fredag 18.10.2019 kl. 0900 
• Fredag 06.12.2019 kl. 0900 

 


