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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
 
Fredag 18. januar 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 Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sakene 02-04 og 07/19) og 
oppdragansvarlig revisor Unn Romundgard (sak 08/19). 
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. 01/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.2018 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.11.2018 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 02/2019 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2018 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 
årsrapporten og avregningen. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Årsrapport 2018 og avregning av total ressursbruk for revisjon 
for 2018 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.  
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SAK NR. 03/2019 INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENLIGNING AV 
REVISJONSKOSTNADER (BENCHMARKING) OG 
UTVIKLING AV SELSKAPET 

 
Fra behandlingen: 

 Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen orienterte om 
utviklingen av selskapet og presenterte prissammenligning 
(benchmarking) basert på 2017-tall. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2017 
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. 
  

2. Daglig leders orientering om utviklingen i selskapet tas til 
orientering. 

 
 
 
SAK NR. 04/2019 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 

2019 
 

Fra behandlingen: 
 Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 

oppdragsavtalen og svarte på spørsmål.  
 

Kontrollutvalget tok spesielt opp de lange leveringstidene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjoner, og de negative konsekvensene av 
dette i forhold til aktualitet/nytteverdi og planlegging/budsjettering. 
Mulighetene for å kjøpe tjenester fra andre enn Innlandet Revisjon 
IKS i situasjoner der selskapet har kapasitetsproblemer ble drøftet. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Oppdragsavtale for 2019 godkjennes. 
 

2. Kontrollutvalget ber om at det i oppdragsavtalen for 2020 
innarbeides utfyllende opplysninger knyttet til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter. Eksempel 
på områder som bør omtales nærmere er: 

 
• Kommunikasjon med kontrollutvalget: Det bør 

innarbeides en mer detaljert beskrivelse av selskapets 
rutiner for rapportering til kontrollutvalget fra 
bestilling til levering.  Det vises for øvrig til 
kontrollutvalgets vedtak i sak 58/2018: Det bes om at 
Innlandet Revisjon IKS strammer opp praktiseringen 
av rutinene, slik at kontrollutvalget aktivt blir 
orientert ved forsinkelser med bl.a. angivelse av nytt 
leveringstidspunkt. 
 

• Kjøp av tjenester fra eksterne: Dersom revisjonen 
ved bruk av egne ansatte ikke har kapasitet, eller 
kompetanse til å levere forvaltningsrevisjon og andre 
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undersøkelser i tråd med kontrollutvalgets 
forventninger, må det forventes at selskapet raskt 
tilbyr gjennomføring ved kjøp av tjenester fra 
eksterne. Dette bør beskrives tydeligere i 
oppdragsavtalen. 

 
3. Kontrollutvalget er orientert om at Innlandet Revisjon IKS 

tolker dagens selskapsavtale slik at kontrollutvalgene ikke 
har mulighet til å kjøpe forvaltningsrevisjonstjenester direkte 
fra andre. Kontrollutvalget stiller seg tvilende til om dette er 
en hensiktsmessig løsning for kommunen i de tilfeller der 
Innlandet Revisjon IKS ikke har kapasitet og/eller 
kompetanse innenfor området som er prioritert. 
Kontrollutvalget vil invitere ordfører (som kommunes 
eierrepresentant i Innlandet Revisjon IKS) til en drøfting av 
dette spørsmålet, samtidig som det er ønskelig å etablere 
nærmere kontakt og samarbeid mellom kommunens to roller 
overfor Innlandet Revisjon IKS (rollen som eier og rollen 
som bestiller). 

 
 
 
SAK NR. 05/2019 ETABLERING AV RUTINE FOR EKSTERN VARSLING AV 

KRITIKKVERDIGE FORHOLD I GRAN KOMMUNE  
 

Fra behandlingen: 
Rådmannens justerte rutiner for varsling ble gjennomgått og drøftet.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Justerte rutiner for ekstern varsling av kritikkverdige forhold 
tas til orientering. 
 

2. Det er positivt til at kontrollutvalget er innarbeidet i rutinene 
som en mulig instans å ta kontakt med dersom man ønsker å 
varsle om kritikkverdige forhold.  

 
3. Kontrollutvalget ser det som naturlig at utvalget kun 

kontaktes i tilfeller der den som varsler, av en eller annen 
grunn, ikke ønsker å ta kontakt med kommunens ordinære 
varslingssekretariat. Dette bør fremkomme tydelig i 
rutinebeskrivelsen. Kontrollutvalgets leder, i samarbeid med 
sekretær, får fullmakt til å utarbeide utfyllende tekst til 
innarbeiding i rutinebeskrivelsen. 

 
 
 
SAK NR. 06/2019 EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER: ANALYSER 

FOR 2016-2017 (RAPPORT FRA TEKNISK 
BEREGNINGSUTVALG) 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Saken utsettes til neste møte. 
 

 
 



4 
 

 
 
SAK NR. 07/2019 OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

OG SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 
 

Fra behandlingen: 
Kontrollutvalgets plan og øvrige tema som er vedtatt fulgt opp ble 
gjennomgått og drøftet. 
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen deltok under 
behandlingen av saken. 
 
• Hjemmetjenesten i Gran kommune – oppfølging av varsling (KU-sak 

07/19, jf. 42/18, jf. KU-sak 46/18, jf. KU-sak 56/18 – oppfølging våren 
2019) 

• Utvikling av stab/støttefunksjonen i Gran kommune – måloppnåelse 
(KU-sak 07/19, jf. KU-sak 26/18, jf. KU-sak 32/17) 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Følgende tema prioriteres gjennom første halvår 2019: 
 

• Hjemmetjenesten:  
Følges opp slik: 
- Rådmannen inviteres, jf. tidligere vedtak i 

kontrollutvalget om oppfølging. I tillegg til 
informasjon om tidligere vedtatte oppfølgingstema, 
bes også om informasjon om 
sykefraværsoppfølgingen innenfor tjenesten. 

- Innlandet Revisjon IKS inviteres til å delta under 
drøfting av saken og orientere om sin kompetanse og 
aktuelle problemstillinger innenfor området.  

- Saken følges opp i kontrollutvalgets møte 
15.03.2019. 

 
• Utvikling av stab/støtte-funksjonen: 

Følges opp slik: 
- Rådmannen inviteres, jf. tidligere vedtak i 

kontrollutvalget om oppfølging. Det bes spesielt om 
orientering om sentral stab/støtte sin rolle og 
oppgaver knyttet til personal, herunder 
sykefraværsoppfølging.  

- Saken følges opp i kontrollutvalgets møte 
15.03.2019. 

 
• Skole: 

Følges opp slik: Rådmannen/skolesjefen inviteres til å 
presentere tilstandsrapport for grunnskolen i Gran for 
2018 når den foreligger. Det bes om særlig orientering 
om følgende tema:  

➢ Mobbing mellom elever 
(statistikk/Elevundersøkelsen, kommunens 
system for etterlevelse av opplæringslovens § 9A, 
skolenes holdninger og praktisering av 
kommunens system, evt. klagesaker til 
Fylkesmannen etc.) 
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➢ Mobbing/krenkende atferd av lærere mot 
elever (omfang/hendelser, holdningsskapende 
arbeid mv). 

➢ Vold og trusler mot ansatte i skolen 
(omfang/statistikk, avviksrapportering, hvordan 
jobber kommune med problemstillingen). 

 
 
 
SAK NR. 08/2019 REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018 
 

Fra behandlingen: 
Oppdragansvarlig revisor Unn Romundgard orienterte og svarte på 
spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av 
kommuneregnskapet for 2018 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 09/2019 MØTEPLAN 2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Møteplan for resten av 2019 fastsettes slik: 
 

• 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 

 
 
 
SAK NR. 10/2019 REFERATSAKER 
 

Fra behandlingen: 
1. Saksprotokoll k.sak 120/18, sak: Forvaltningsrevisjon «Mål og 

resultatstyring i Gran kommune» 
2. Oversikt over langsiktig gjeld for kommunene i Oppland fylke 

(svar på spørsmål fra Ø. K. Myhre i k.styret) 
3. Etablering av NAV Innlandet (brev fra NAV til alle kommunene i 

Hedmark og Oppland) 
4. Invitasjon til eiermøte i Innlandet Revisjon IKS den 14.02.2109 
5. Diverse avisartikler 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
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Gran, 18. januar 2019. 
 
 
_________________________  
Bjørn Austad Hvaleby 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 18. januar 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 15. MARS 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

• Revisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid 
• Hjemmetjenesten i Gran kommune – oppfølging av varsling (KU-sak 

07/19, jf. 42/18, jf. KU-sak 46/18, jf. KU-sak 56/18 – oppfølging våren 
2019) 

• Utvikling av stab/støttefunksjonen i Gran kommune – måloppnåelse 
(KU-sak 07/19, jf. KU-sak 26/18, jf. KU-sak 32/17) 

• Effektivitet i kommunale tjenester - rapport (utsatt sak fra møte den 
18/1-19) 

• Rutine for ekstern varsling – kontrollutvalgets rolle (KU-sak 05/19) 
• Innlandet Revisjon IKS: Etablering av samarbeid mellom kommunes 

eierrolle og bestillerrolle (KU-sak 04/19) 
 
Saker/vedtak til senere oppfølging: 

• Orienteringssaker: 
➢ Ny kommunelov  
➢ Ny veileder for selskapskontroll 
➢ Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 
➢ Aktuelle/vesentlige endringer i lover/regler - kommuner 

• 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) 
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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) 

 
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 

 


