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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
 
Fredag 15. mars 2019 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1530. 
 
Som medlemmer møtte: 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (Gbl), nestleder  
Trine Ruud (H)  
Hilde Kristin Smerud (Frp) 
Bjørg Kværn (Ap) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby og enhetsleder for 
hjemmetjenesten Anne Slette (begge møtte under sak 13). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund (sakene 13 og 14) og 
oppdragsansvarlig revisor Ingvild Selfors (sak 16). 
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. 
 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 11/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.01.2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.01.2019 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 12/2019 INNLANDET REVISJON IKS: STATUS FOR 

SAMMENSLÅING MED HEDMARK REVISJON IKS MV.  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Status for sammenslåing av Innlandet Revisjon IKS og 
Hedmark Revisjon IKS, tas til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om det 

videre utredningsarbeidet og om fremdriften i 
sammenslåingsprosessen.  
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3. Utvalgsleder gis fullmakt til å etablere kontakt mellom 

bestillerrollen (kontrollutvalget) og eierrollen (ordfører), 
herunder formidle synspunkter fra kontrollutvalget. 

 
 
 
SAK NR. 13/2019 OPPFØLGING AV HJEMMETJENESTEN I GRAN 

KOMMUNE – ORIENTERING VED RÅDMANNEN 
 

Fra behandlingen: 
 Bjørn Austad Hvaleby stilte innledningsvis spørsmål om egen habilitet 

i saken, med begrunnelse i at ektefelle er ansatt som vikar i 
hjemmetjenesten i Gran kommune. Spørsmålet ble drøftet med 
utgangspunkt i forvaltningslovens § 6 annet ledd, dvs. om det 
foreligger «andre særegne forhold». Kontrollutvalget kom enstemmig 
(4 stemmer) frem til at forholdet ikke medførte inhabilitet.  

 
 Kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby og enhetsleder for 

hjemmetjenesten Anne Slette orienterte og svarte på spørsmål. 
Følgende hovedtema ble berørt i gjennomgangen:  
• Utviklingen i antall tildelte timer hjemmehjelp (i hht. vedtak). 
• Sykefravær i hjemmetjenesten i 2018: 2018: 13,4 %. 
• Overtid (utvikling gjennom tre år). 
• Rekruttere og beholde ansatte. 
• Avvik og avvikshåndtering.  
• Sommeravvikling 2019. 
• Medisinhåndtering. 
• Legetjenesten. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av at kommuneledelsen har iverksatt en rekke tiltak 
for å forbedre situasjonen i hjemmetjenesten. Situasjonen 
synes derimot fortsatt sårbar. Kontrollutvalget har merket 
seg følgende hovedpunkter fra presentasjonen: 

 
• Sykefraværsutviklingen: Sykefraværet er generelt høyt, 

og er på et bekymringsfullt nivå (13,4 % i 2018).   
• Avvikshåndtering / internkontroll: Det synes som om 

man har fått til en kultur for å melde avvik (119 meldte 
avvik i perioden 1/9 - 31/12-18). Det er igangsatt en 
systematisk oppfølging av avvik. 

• Forholdet mellom brukernes rettigheter til tjenester 
(lovkravene), og tilgjengelig kapasitet og økonomiske 
ressurser: Det synes som om det er økt bevissthet når det 
gjelder tildeling av tjenester, og at terskelen for å få 
tjenester som ligger i grenseland for hva kommunen må 
tilby er økt. Det synes også som om det er et mer aktivt 
samarbeid med frivillige, pårørende og nettverk der dette 
er egnet.  

• Sommeravvikling 2019: Det er planlagt flere tiltak for å 
unngå situasjonen fra 2018, blant annet: 
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➢ Trygghetsavdelingen stenger kun en uke sommeren 
2019 (2018: 3 uker). 

➢ Dagsenteret reduserer driften mindre enn i fjor. 
➢ Rekruttere sommervikarer og vurdere behov for 

vikarbyrå. 
➢ Sommervikarkurs. 
➢ Ansvarliggjort enkeltansatte for opplæring av nye 

ansatte og vikarer. 
➢ Delt ferieavviklingen i flere grupper (3 mot 2) enn 

tidligere år.  
➢ Bedre planlegging av kontakten mellom Sykehuset 

Innlandet og fastleger. 
• Effektivisering/digitalisering: Det arbeides med ulike 

prosjekter innenfor hjemmetjenesten som en del av 
kommunes digitaliseringsstrategi. Målsettingen er å 
redusere administrasjon og å øke tiden uten hos brukere. 
Innbyggerdialog og ruteoptimalisering er stikkord.   

• Rekruttere og beholde ansatte: En rekke tiltak er 
iverksatt. 

 
2. Kontrollutvalget vil prioritere å følge opp at 

hjemmetjenesten når målet om å etablere en mer robust 
tjeneste som er i stand til å takle svingningene i tjenesten. 
Følgende bestilles fra Innlandet Revisjon IKS: 
 
a) Prosjektplan for gjennomføring av en evaluering av 

sommeravviklingen 2019 (utføres høsten 2019).  
 

b) Foranalyse med tanke på gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon innenfor hjemmetjenesten på et 
senere tidspunkt. Det bes om at foranalysen løfter frem 
aktuelle innfallsvinkler og mulige problemstillinger, med 
bakgrunn i mottatt informasjon og diskusjon i 
kontrollutvalgets møte den 15.03.2019. Nedenfor følger 
noen av innfallsvinklene som ble nevnt under 
behandlingen av saken: 

 
➢ Målstyring og internkontroll: De ulike tiltakene som 

er presentert fra administrasjonen synes som en 
fornuftig «tiltakspakke» for bringe situasjonen under 
kontroll. Det synes derimot vanskelig å få en 
helhetlig oversikt, og en «rød tråd» mellom 
målsettingene for hjemmetjenesten, 
risikoene/utfordringene som foreligger, og tiltakene 
som iverksettes. Dette setter søkelys på mål- og 
resultatstyringen på området. Det setter også søkelys 
på internkontroll, der risikovurderinger står sentralt. 
Kontrollutvalget viser i den forbindelse til 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Mål- og 
resultatstyring i Gran kommune» som ble 
gjennomført i 2018 og behandlet i kommunestyrets 
møte den 13.12.2018 (sak 120/18). En gjennomgang 
av hjemmetjenesten, vil i stor grad fungere som en 
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oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt 
og kan bidra til bevisstgjøring på systematikken som 
må være til stede i en velfungerende mål- og 
resultatstyring. En systematisk tilnærming vil enklere 
kunne svare opp om de samlede tiltakene som er 
iverksatt er egnet til å nå målet som en «robust 
tjeneste». 
 

➢ Sykefraværsoppfølging: Tjenesten sliter med et høyt 
sykefravær (13,4 % i 2018). Tilnærmingen kan være 
å kartlegge suksessfaktorer i kommuner som lykkes 
med å redusere sykefraværet innenfor 
hjemmetjenesten (f.eks. NED-prosjektet), og deretter 
gjøre en sammenligning mot Gran kommune. 
 

➢ Bestiller/utfører-modellen i hjemmetjenesten:  
Kommunen har organisert tjenesten gjennom 
opprettelse av et tildelingskontor som gjør vedtak om 
timer (bestiller) og hjemmetjenesten (utfører).  
Hvordan fungerer modellen i et styringsperspektiv? 
Hvordan sikrere man at man så tidlig som mulig får 
styringsinformasjon om eventuell ubalanse mellom 
tildeling av timer og kapasitet i tjenesten?  

 
➢ Antall ansatte pr. bruker: Kartlegginger i andre 

kommuner viser utfordringer når det gjelder antall 
ansatte som enkelte brukere må forholde seg til ved 
mottak av hjemmetjenester. Dette har uheldige sider, 
og reduserer den opplevde kvaliteten på tjenesten. En 
kartlegging av situasjonen i Gran kan ha interesse.  

 
➢ Effektivisering/digitalisering: Flere tiltak er under 

planlegging som en del av kommunens 
digitaliseringsstrategi. En evaluering av effektene av 
tiltakene kan vurderes. Når man målene med 
tiltakene? Hvordan måles gevinstrealiseringen?  

 
3. Kontrollutvalget ber om en kort statusoppdatering på neste 

møte når det gjelder arbeidet med prosjektplan og foranalyse 
(26.04.2019). Prosjektplan og foranalyse bes lagt frem til 
behandling i kontrollutvalgets møte den 07.06.2019. 

 
 
 
SAK NR. 14/2019 REVISJON AV HJEMMETJENESTER – EKSEMPLER MV. - 

ORIENTERING VED INNLANDET REVISJON IKS  
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors 
Lund orienterte om revisjon av hjemmetjenester generelt og eksempler 
på revisjonsprosjekter gjennomført i andre kommuner.  

 
Vedtak, enstemmig: Revisors presentasjon av sin kompetanse med revisjon av 
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 hjemmetjenester, og eksempler fra andre kommuner på 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner innenfor området, tas til 
orientering. 
 

 
 
SAK NR. 15/2019 ETABLERING AV RUTINER FOR EKSTERN VARSLING AV 

KRITIKKVERDIGE FORHOLD I GRAN KOMMUNE  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Endelige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Gran 
kommune, tas til orientering. 

 
2. En test av kommunens hjemmeside og søk ved hjelp av 

kommunens chatrobot (Kari), avdekker at rutinene ikke er 
enkle å finne. Chatroboten oppfordrer til bruk av e-post (i 
strid med rutinene) og nevner ikke at det også er mulig å 
varsle kontrollutvalget (slik rutinene legger opp til). 
Rådmannen oppfordres til å teste hjemmesiden, for å sikre at 
rutinene er lett tilgjengelige og at informasjonen som gis av 
«Kari» er så fullstendig og korrekt som mulig.  

  
 
 
SAK NR. 16/2019 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND – 
STYRING OG KONTROLL 

 
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingvild Selfors 
presenterte rapporten og svarte på spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering, og har 
merket seg rapportens hovedkonklusjoner:  
 

a) Styringsdokumentene er i varierende grad aktive 
styringsdokumenter i styringen av 
vertskommunesamarbeidene på Hadeland.  
 

b) Det er etablert rapporteringsrutiner og møteplasser 
som gir muligheter for politisk og administrativ 
styring og kontroll av de interkommunale 
samarbeidene, men at noen rutiner dels ikke er fulgt, 
dels ikke oppleves som nyttige.  
 

c) Samarbeidet med andre fagmiljøer fungerer 
tilfredsstillende for de tre kontrollerte 
vertskommunesamarbeidene. Det er imidlertid ikke 
enighet mellom deltakerkommunene om størrelsen 
på ressursene i innkjøpssamarbeidet og hvordan 
ressursene skal organiseres. 

 
2. Rådmannen bes om å følge opp revisjonsrapportens 
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anbefalinger om å: 
 

a) Revidere gjeldende styringsdokumenter og 
rutinebeskrivelsene med hensyn til:  

• Tidspunkt for VKS-møtene. 

• Budsjett- og målsettingsprosessen.  

• Rapporteringsrutinene.  

• Rutine for fast orientering om 
samarbeidsordninger i kommunestyrene og 
felles formannskapsmøter.  

b) Legge vekt på at informasjonen som gis fra 
vertskommunen til samarbeidskommunen skal 
inneholde god og relevant styringsinformasjon om 
felles samarbeid.  

c) Ta inn et punkt om felles mål, resultatkrav og 
rapporteringsrutiner i samarbeidsavtalen mellom 
Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV 
om introduksjonsprogrammet, jf krav i Rundskriv Q-
27/2015.  

 
3. Rådmannen bes om å følge opp at viljeserklæringen blir 

fremmet til politisk behandling. Formålet med 
erklæringen var å forankre og danne en visjon for det 
interkommunale samarbeidet på Hadeland. 
Viljeserklæringen ble sist vedtatt høsten 2010, med 
intensjon om politisk fornyelse og løpende orienteringer 
i kommunestyret om samarbeidsordningene kommunen 
deltar i.  
 

 
 
SAK NR. 17/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 

Fra behandlingen: 
 Utvalgssekretær orienterte om avdekket feil i regnskapet for 

kontrollutvalget for 2018. Korrigert regnskapsoppsett (s. 3 i 
årsrapporten) ble delt ut og gjennomgått.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 18/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Saken følges opp på neste møte. 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en presentasjon 
av hovedpunktene fra konferansen. 
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SAK NR. 19/2019 REFERATSAKER 
 

Fra behandlingen: 
1. Info. til medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget om 

elektronisk innlevering av møtegodtgjøring mv. 
2. Publisering av kontrollutvalgets møtepapirer på kommunens 

hjemmeside  
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gran, 15. mars 2019. 
 
 
_________________________  
Bjørn Austad Hvaleby 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 15. mars 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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 NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 26. APRIL 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

• Årsregnskap 2018 – Gran kommune – Kontrollutvalgets uttalelse 
• Årsmelding 2018 – Gran kommune 
• Finansforvaltningsrapport 2018 – Gran kommune 
• Status for utvikling av stab/støttefunksjonen i Gran kommune – 

måloppnåelse (KU-sak 07/19, jf. KU-sak 26/18, jf. KU-sak 32/17) 
• Status for forundersøkelse av hjemmetjenesten i Gran (KU-sak 13/19) 
• Innlandet Revisjon IKS: Status for sammenslåing med Hedmark 

Revisjon IKS (KU-sak 12/19 - orienteringssak) 
 

Møte 07.06.2019: 
• 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) 

Saker/vedtak til senere oppfølging: 
• Aktuelle orienteringssaker: 

➢ Ny kommunelov  
➢ Ny veileder for selskapskontroll 
➢ 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: 

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

 
Bestilte oppdrag - Innlandet Revisjon IKS: 

• Interkommunalt samarbeid på Hadeland (felles revisjonsprosjekt 3 
kommuner) 

 
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 

 


