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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
 

Fredag 7. juni 2019 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1545. 
 
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: Kommunalsjef Kultur og Samfunn, Leif Arne Vesteraas og enhetsleder 
Samferdsel og parkdrift Arne Olav Olsen (begge møtte under sak 28). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund (sakene 31 og 32). 
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. 27/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.04.2019 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26.04.2019 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 28/2019 BRØYTEKONTRAKTER I GRAN KOMMUNE  
 

Fra behandlingen: 
Pål Arne Sangnæs (Gbl) stilte innledningsvis stilte spørsmål om egen 
habilitet med bakgrunn i at hans svoger eier 8 % av Brandbu Snødrift 
AS som var en av tilbyderne i anbudskonkurransen om 
vinterveivedlikehold av kommunale veier mv. i 2016. 
Kontrollutvalget (4 medlemmer) besluttet enstemmig at forholdet 
medførte inhabilitet etter forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav b). 
Pål Arne Sangnæs fratrådte møtet under behandlingen av saken. 
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Kommunalsjef Kultur og Samfunn, Leif Arne Vesteraas og 
enhetsleder Samferdsel og parkdrift Arne Olav Olsen orienterte og 
svarte på spørsmål. 

 Under første del av saken ble det gitt en presentasjon av 
gjennomføringen av anbudskonkurransen. Prissammenstilling 
(totalpriser), dvs. grunnlaget for rangering av tilbydere og valg av 
leverandør, ble særlig gjennomgått. 
Under andre del av saken ble henvendelser til kontrollutvalget 
gjennomgått. Denne delen av saken ble behandlet i lukket møte jf. 
kommunelovens § 31, jf. offentlighetsloven §13, jf. forvaltningsloven 
§ 13. 

 
Vedtak, enstemmig: 
(4 medlemmer) 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av anbudskonkurransen er gjennomført på 
tilfredsstillende måte. Tildeling av kontrakter (2 kontrakter) 
synes å være foretatt i tråd med tildelingskriteriet i 
konkurransegrunnlaget (pris). 

 
2. Kontrollutvalget viser til diskusjonen i møtet omkring 

habilitet, og anmoder rådmannen om å gå gjennom rutinene 
for anvisning/attestasjon av fakturaer og klagebehandling når 
det gjelder brøytekontraktene.  

 
3. Kontrollutvalget mener saken synliggjør 

utfordringer/risikoer omkring det interkommunale 
innkjøpssamarbeidet og kommunens desentraliserte løsning, 
der enhetsledere i mange tilfeller sitter alene med 
gjennomføringsansvar for utlysing av offentlige 
anbudskonkurranser og forvaltning av et komplekst 
regelverk (lov om offentlige anskaffelser). Kontrollutvalget 
vil ta med seg dette inn i sin overordnede risikovurdering av 
kommunens virksomhet som grunnlag for prioritering av 
tema/områder for forvaltningsrevisjon.  

 
 
 
SAK NR. 29/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET OM 

FORSKJELLSBEHANDLING MV. I BEHANDLINGEN AV 
BYGGESAKER 

 
Fra behandlingen: 
Under første del av saken orienterte utvalgsleder om henvendelsen og 
presenterte hovedtrekkene i dokumentene som var overlevert 
kontrollutvalget.  
 
Under andre del av saken ble det gitt en mer detaljert presentasjonen 
av henvendelsen som også inneholdt personopplysninger. Denne delen 
av saken ble behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens § 31, jf. 
offentlighetslovens § 13, jf.  forvaltningslovens § 13.  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget mener det mottatte materialet gir grunnlag 
for å se nærmere på saken.  
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2. Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en prosjektplan for en 

undersøkelse av påstandene som fremsettes.  
 

3. Saken følges opp på neste møte den 13.09.2019. 
  

 
 
SAK NR. 30/2019 PROSJEKTPLAN: HJEMMETJENESTEN OG EVALUERING 

AV SOMMERFERIEAVVIKLINGEN 2018 
 

Fra behandlingen: 
Innledningsvis ble følgene habilitetsspørsmål vurdert:  

• Bjørn Austad Hvaleby (Sp) stilte spørsmål om egen habilitet 
med bakgrunn i at ektefelle er ansatt som vikar i 
hjemmetjenesten i Gran kommune.  

• Trine Ruud (H) stilte spørsmål om egen habilitet med 
bakgrunn i at samboeren til hennes sønn er ansatt som 
sykepleier i hjemmetjenesten. 

Begge habilitetssakene ble drøftet med utgangspunkt i 
forvaltningslovens § 6 annet ledd, dvs. om det foreligger «andre 
særegne forhold». Kontrollutvalget (4 medlemmer) kom enstemmig  
frem til at forholdene ikke medførte inhabilitet.  

 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors 
Lund presenterte foranalysen og svarte på spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Prosjektplan for gjennomføring av evaluering av 
sommerferieavviklingen innenfor hjemmetjenesten 
godkjennes.  

 
2. Revisjonsprosjektet skal besvare følgende spørsmål/ 

problemstillinger: 
 

a) Ble planlagte tiltak for sommerferieavvikling 2019 
gjennomført etter forutsetningene?  

b) Har tiltakene medført en tilfredsstillende 
sommerferieavvikling i 2019?  

 
3. Revisjonsprosjektet gjennomføres høsten 2019 innenfor en 

tidsramme på 150-200 timer. Sluttrapporten planlegges 
fremlagt i kontrollutvalgets møte den 18.10.2019. 
 

 
 
SAK NR. 31/2019 FORANALYSE: HJEMMETJENESTEN I GRAN KOMMUNE 
 

Fra behandlingen: 
 Innledningsvis ble følgene habilitetsspørsmål vurdert:  

• Bjørn Austad Hvaleby (Sp) stilte spørsmål om egen habilitet 
med bakgrunn i at ektefelle er ansatt som vikar i 
hjemmetjenesten i Gran kommune.  
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• Trine Ruud (H) stilte spørsmål om egen habilitet med 
bakgrunn i at samboeren til hennes sønn er ansatt som 
sykepleier i hjemmetjenesten. 

Begge habilitetssakene ble drøftet med utgangspunkt i 
forvaltningslovens § 6 annet ledd, dvs. om det foreligger «andre 
særegne forhold». Kontrollutvalget kom enstemmig (4 stemmer) frem 
til at forholdene ikke medførte inhabilitet.  

 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors 
Lund presenterte foranalysen og svarte på spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Foranalysen tas til orientering. 
 

2. Foranalysen legges frem til ny gjennomgang/vurdering etter 
at kontrollutvalgets evaluering av sommerferieavviklingen i 
hjemmetjenesten er gjennomført (jf. vedtak i sak 30/19).  

 
 
 
SAK NR. 32/2019 TERTIALRAPPORT 1/2019 FRA INNLANDET REVISJON IKS  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Tertialrapport 1/2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 
orientering. 
 

 
 
SAK NR. 33/2019 ÅRSRAPPORT 2018 FOR SKATTEOPPKREVEREN PÅ 

HADELAND OG KONTROLLRAPPORT FRA 
SKATTEETATEN 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget tar følgende dokumenter til orientering:  
 

• Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 
for Gran kommune.  

• Årsrapport 2018 for Skatteoppkreveren på Hadeland. 
 

 
 
SAK NR. 34/2019 EVENTUELT 
 

Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig satt på sakslista.  
Følgende saker ble drøftet: 

 
1. Habilitet i saksbehandlingen generelt og håndtering av saken vedr. 

Snekkergården spesielt.  
2. Svikt i kommunes rutiner knyttet til individuell plan (IP) og 

brukerstyrt personlig assistent (BPA), jf. artikkel i Hadeland. 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Rådmannen inviteres til å orientere om hvordan man sikrer 
at kommunelovens og forvaltningslovens 
habilitetsbestemmelser er kjent og blir etterlevd i 
kommunen. I tillegg til en generell orientering om 
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kommunens systemer og rutiner på området, bes om særlig 
informasjon om håndteringen av saken vedr. Snekkergården. 
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at Fylkesmannen vurderer å 
igangsette et tilsyn rettet mot kommunens etterlevelse av 
reglene om individuell plan (IP) og brukerstyrt personlig 
assistent (BPA). Kontrollutvalget bes om å bli holdt orientert 
om saken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gran, 7. juni 2019. 
 
 
_________________________  
Bjørn Austad Hvaleby 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 7. juni 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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 NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 13. SEPTEMBER 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

• Kommunebarometeret 2019 
• Habilitet i saksbehandlingen (KU-sak 30/19) 
• Kontrollutvalgskonferansen 2019 (KU-sak 18/19) 
• Effektivitet i kommunale tjenester - rapport (utsatt sak fra 18/1-19) 
• Kontrollutvalgets budsjett for 2020 
• Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2020 

 
Saker/vedtak til senere oppfølging: 

• Fylkesmannens tilsyn med IP og BPA (KU-sak 34/19) 
• Ny behandling av foranalyse – Hjemmetjenesten (KU-sak 31/19) 
• 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) 
• Revisjonsprosjekt: 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 

 


