
Kontrollutvalget 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 

 

Gran, 29. mai 2019. 
J.nr./referanse: 11-19/GR/ks 

KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp)  
Pål Arne Sangnæs, nestleder (Gbl)  
Bjørg Kværn (Ap) 
Trine Ruud (H)  
Ole Sverre Skamsar (Frp) 
 

 
 
 
 
Kopi til orientering: 
 Ordfører og rådmann 
 Innlandet Revisjon IKS  

 

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Fredag 7. juni 2019 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1500  
Sted:  Møterom Brandbukampen, Gran rådhus 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/SMS til 995 77 903, eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no 
 
Dokumenter unntatt offentlighet: 

 Vedlegg 1 og 2 til sak 28/19 er unntatt offentlighet. Disse dokumentene er kun sendt ut på 
papir til møtedeltakerne. 

 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 

Sak 28 – Brøytekontrakter i Gran kommune: 
 Administrasjonen v/kommunalsjef Kultur og Samfunn, Leif Arne Vesteraas og 

enhetsleder Samferdsel og parkdrift Arne Olav Olsen orienterer. Saken er satt opp til 
behandling kl. 0930.  

 

Sak 30 og 31 – Foranalyse og prosjektplan vedr. hjemmetjenesten: 
 Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund orienterer. 

Sakene er satt opp til behandling kl. 1230. 

 
Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



KONTROLLUTVALGET I
GRAN KOMMUNE

SAKSLISTE

FOR MØTE I GRAN RÅDHUS

FREDAG 7. JUNI 2019 kl. 0900
(møterom «Brandbukampen»)

SAK NR. 27/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.04.2019

SAK NR. 28/2019 BRØYTEKONTRAKTER I GRAN KOMMUNE

SAK NR. 29/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET

SAK NR. 30/2019 PROSJEKTPLAN: HJEMMETJENESTEN OG EVALUERING
AV SOMMERFERIEAVVIKLINGEN 2018

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

SAK NR. 32/2019 TERTIALRAPPORT 1/2019 FRA INNLANDET REVISJON
IKS

SAK NR. 33/2019 ÅRSRAPPORT 2018 FOR SKATTEOPPKREVEREN PÅ
HADELAND OG KONTROLLRAPPORT FRA
SKATTEETATEN

Gran, 28. mai 2019.
For utvalgsleder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Kopi til orientering:
- Gran kommune v/ordfører, rådmann og vararepresentanter til kontrollutvalget
- Innlandet Revisjon IKS
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SAK NR. 27/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.04.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 07.06.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 26.04.2019 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26.04.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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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. 
 



2 
 

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 
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SAK NR. 28/2019 

 
Gran kommune  
      

 
 
 
 
BRØYTEKONTRAKTER I GRAN KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                               
Kontrollutvalget 07.06.2019 Kjetil Solbrækken  Vedlegg 1 og 2 er unntatt 

offentlighet, jf. off.loven § 23.
     
Saksdokumenter:   
1. Kontrakt – vintervedlikehold Hans Jørgen Gamkinn 
2. Kontrakt – vintervedlikehold Pål Audun Ødegard Hoff 
3. Anskaffelsesprotokoll, datert 29.06.2019 
4. Tilbudsåpning, 24.06.2019 
5. Konkurransegrunnlag – Vintervedlikehold av kommunale 

veger, plasser og eiendommer 
 

Vedlegg 1 (unntatt off) 
Vedlegg 2 (unntatt off) 
Vedlegg 3 
Vedlegg 4 
Vedlegg 5 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 26.04.2019, sak 26/19 – Henvendelse 
til kontrollutvalget vedr. brøytekontrakt:  
 

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.  
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2

 
Gran kommune har inngått kontrakt med 2 entreprenører vedrørende brøyting for perioden 2016-
2021.  
 
Vedlagt saken følger de to kontraktene, og sentrale dokumenter i tilknytning til anskaffelsen. 
 
Det er gjort avtale med om deltakelse fra administrasjonen i møtet for å redegjøre for 
anbudsprosessen og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 



Protokoll for anskaffelser som overstiger 500 000 kroner eks. mva. 
Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 

anskaffelsesprosessen. Protokollen
1
 skal minst inneholde følgende opplysninger: 

 

1.1 Virksomhetens navn og adresse         1.2 Protokollførers navn       

Gran kommune Arne Olav Olsen 

 

1.3 Beskrivelse av hva som skal anskaffes, eller hvis relevant, hvilke anskaffelser det 

dynamiske innkjøpssystemet omfatter 

Kontrakt om vintervedlikehold av kommunale veger, plasser og eiendommer for perioden 

2016 – 2021 med opsjon på 1 år 

 

1.4 Anslått verdi på kontrakten
2
 

6000000,- 

 

1.5 Hvilke forhold tillater oppdragsgiver å gjøre bruk av prosedyrer som krever særskilt 

begrunnelse
3
  

 

 

1.6 Navn på leverandøren som ønsker å delta i konkurransen, og hvis relevant, 

leverandører som er valgt ut til å delta i konkurransen og grunnen for utvelgelsen 

Navn: Begrunnelse: 

 

1.7 Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser 

fikk anledning til å delta i konkurransen  

 

 

1.8 Hvis relevant, navn på avviste leverandører og grunnen for avvisning 

Navn: Begrunnelse: 

 

1.9  Navn på alle leverandører som har levert tilbud 

Brandbu Snødrift AS 

Hans Jørgen Gamkinn 

Gran Snødrift AS 

Per Henry Vestland 

Magne Torfin Rust Andersen 

Pål Audun Ødegaard Hoff 

Ole Kristian Sørli 

Anders Sørum 

 

1.10 Hvis relevant, grunnen til avvisning av tilbud som anses for å være unormalt lave 

Navn: Begrunnelse: 

 

1.11 Hvis relevant, angi årsak til at oppdragsgiver avlyser konkurransen  

                                                 
1 Oppdragsgiver kan benytte andre typer protokoller eller ha vedlegg til protokollen, så lenge samtlige punkter besvares i den protokollen 

som benyttes. Denne protokollen finnes elektronisk på Fornyings- og administrasjonsdepartementets hjemmeside. 
2 Kontraktens anslåtte verdi skal vurderes i begynnelsen av anskaffelsesprosessen.  
3 For eksempel anvendelse av unntaksbestemmelsene i § 2-1 annet ledd eller konkurransepreget dialog, konkurranse med forhandling og 

hasteprosedyre i forskriftens del III. 



 

 

1.12  Navn på og begrunnelse for valg av leverandør(er) og kontraktsverdi 

Navn: 

Hans Jørgen Gamkinn  

Begrunnelse: 

Lavest pris på alt, unntatt Sone 10 

Pål Audun Ødegaard Hoff Lavest pris på Sone 10 

 
1.13  Hvis relevant, andel av kontrakt eller rammeavtale som leverandører har til hensikt å overdra til 

tredjepart 

 

 

1.14  Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av betydning 

for konkurransen 

 

 
1.15  Dato og protokollførers signatur  

 

29. juni 2016  

 

Arne Olav Olsen 

 



GRAN  KOMMUNE

TILBUDSÃPNING

Konkurranse/sak.nr: 16/01470

Tilbudsfrist: 24.06.2016, kl. 12:00

Ikke offentlig åpning X

Offentlig åpning

MOTTATTE TILBUD:

L.nr Tilbyder/ leverandør

1 Brandbu Snødrift AS

2 Brandbu Snødrift AS

3  Hans  Jørgen Gamkinn

4 Gran Snødrift AS

5 Per Henry Vestland

6 Magne Torfinn Andersen

7 Pål Audun Ødegård Hoff

8 Ole Kristian Sørli

9 Anders Sørum

DATO OG  SIGNATUR

Dato:

TILSTEDE:

Navn/stilling

Levert (dato/tid)

24.6.2016, 10:55

24.6.2016, 10:55

24.6.2016, 11:00

24.6.2016, 10:15

23.6.2016

23.6.2016

22.6.2016

16.6.2016

21.6.2016

Signatur
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1 KONKURRANSEBESKRIVELSE. 

1.1 Generelle opplysninger. 

 

Konkurransen gjelder. 
Snøbrøyting av kommunale veger og plasser/ eiendommer i Gran kommune i perioden 

f.o.m. høsten 2016 t.o.m. våren 2021 med opsjon på 1 år. 

 

Regler for konkurransen. 

Anskaffelsen gjennomføres i samsvar med gjeldende Lov om offentlige anskaffelser del 1 og 

3 og tilhørende forskrift.   

 

Konkurranseform.  
Konkurransen gjennomføres som Åpen anbudskonkurranse. Det innebærer at det ikke vil bli 

adgang til å forhandle om grunnleggende elementer i tilbudet som f.eks. priser, rabatter osv.. 

 

Kunngjøring. 
Konkurransen er kunngjort i DOFFIN og TED 

 

Informasjon i tilbudsperioden. 
Alle henvendelser og spørsmål relatert til konkurransegrunnlaget for kommunale veger, 

P-plasser og utfartsparkering rettes til: 

 

Navn:   Arne Olav Olsen 

Telefon:  61 33 85 17  

Mobil:  482 43 457                   

E-post:   arne.olav.olsen@gran.kommune.no 

 

Alle henvendelser og spørsmål relatert til konkurransegrunnlaget for kommunale 

eiendommer/ plasser rettes til: 

 

Navn:   Lars Skiaker   

Telefon:  61 33 85 09 

Mobil:  911 50670                                                    

E-post:  lars.skiaker@gran.kommune.no 

 

 

Kostnader ved tilbudsgivingen. 
Oppdragsgiver har ikke økonomisk ansvar for kostnader som leverandøren har i forbindelse 

med utarbeidelsen av tilbudet. 

 

mailto:arne.olav.olsen@gran.kommune.no
mailto:lars.skiaker@gran.kommune.no
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1.2 Oppdraget, beskrivelser og krav.  

 

Generelt. 

Tilbyder heretter kalt snøentreprenøren gir tilbud i henhold til nedenstående/ angitte 

spesifikasjoner, tilbyders egne befaringer og vedlagte tilbudsskjema. 

 

Ved sykdom eller svikt i utstyr/maskiner, plikter snøentreprenøren å skaffe vikar - og 

eventuelt tilsvarende materiell, slik at brøytingen kan fortsette i h.h.t. avtalen. 

 

Utførende snøentreprenør plikter å utføre arbeider etter gjeldende bestemmelser i 

Arbeidsmiljøloven og skal til enhver tid ha oppegående rutiner for internkontroll, og 

uoppfordret kunne dokumentere dette. 

 

Utførende snøentreprenør må ha ansvarsforsikring med minimum samlet erstatningsplikt på 

150 G pr. skadetilfelle, og forsikring må omfatte skader på personer/ting påført i forbindelse 

med utførelse av arbeidet. Kopi av forsikringsbevis skal vedlegges tilbudet. 

 

1.2.1 Kommunale veger. 

 

De kommunale veger som skal brøytes er satt opp i seks grupper. 

Det gjelder veger i Brandbu, Jaren, Gran, Grymyr, Bjoneroa Søråsen og Bjoneroa Nordåsen. 

 

På vedlagte lister er vegene ført opp med veglinje og ut for den er det satt av plass til 

pristilbud, vedlegg 1. 

Som det går fram av skjemaet er dette ikke noe sammenhengende vegnett, men for det meste 

helt adskilte parseller med til dels stor avstand mellom hver parsell. 

 

Vegene skal brøytes så snart det ved pågående snøfall er 10 cm. 

All snørydding skal være utført innen maksimalt 5 timer etter utrykk av oppnådd snømengde. 

 

Ved snøfallets slutt må kontraktens veger ryddes for snø,  

men snøfallet må dog overstige 5 cm. 

Dersom grensen på 5 cm. snø overstiges kun på enkelte veger, skal ikke hele brøyterunden 

kjøres, man kun de aktuelle veger. 

 

I tvilstilfelle er det Gran kommune som avgjør om det er nødvendig eller ikke. 

 

Ved eventuelt innstramming på budsjettet kan det bli aktuelt med innskrenking av 

vegvedlikeholdet/snørydding. 

 

Det står kommunen fritt til å utføre vedlikehold, høvling/rydding der dette er ønskelig. 

 

Brøytemateriellet må være hensiktsmessig, slik at vegbanen blir tilstrekkelig ryddet og snøen 

blir kastet ut fra vegen og ikke bare stuet sammen i grøften.  Ved større veger kan lastebil 

m/plog eller traktor med fres være det best egnede utstyr for å få snøen godt ut.   

 

Hvis brøyting foregår på tinet veg, må det benyttes hjul eller sko på skjær/freser, slik at 

veggrusen ikke blir høvlet ut av vegbanen, eller dyttet inn i hagene til beboere omkring. 



  Sak nr. 16/01470 

 5 

Der det er gjerder som står like ut til vegbanen, parkerte biler og annet, må det vises 

forsiktighet slik at skader ikke forårsakes av brøytemateriellet, eller av snøen som brøytes.  

Skader som oppstår i forbindelse med brøyting erstattes av snøentreprenøren. 

Dette gjelder skade som måtte oppstå på så vel kommunal eiendom, som ovenfor tredjemann. 

 

Alt brøytemateriell holdes av snøentreprenøren og de priser som er oppgitt skal inkludere alt 

materiell. 

 

I vegkryss og ved snuplasser må det regnes med at det fra tid til annen kan bli noe 

ekstraarbeid med rydding. Frisikt i vegkryss, rydding over til gang og sykkelveg etc. 

Dette skal inkluderes i de faste oppgitte priser for veg parsellen. 

 

Prisene skal fastsettes på grunnlag av foranstående, og det ønskes priser for følgende: 

  

-  For hver tur oppgis et bestemt beløp eks. mva. 

 

-  Hver tur innbefatter at vegen brøytes helt ut til full bredde, samt snuplasser og kryss 

 med andre offentlige veger (ikke private avkjørsler).  Brøyting av fortau skal medtas 

 der det er beskrevet i vegliste. 

 

- Det ønskes også faste timepriser dersom oppdragsgiveren kan få bruk for å utvide 

 oppdraget eller på annen måte ønsker å få utført tilleggsbrøyting. 

 

-  Det er et krav at snøentreprenøren tar på seg brøyting av minst en av de oppgitte soner 

 (Jaren, Brandbu, Gran, Grymyr, Bjoneroa Søråsen, Bjoneroa Nordåsen) eller flere av 

dem. 

 

- På vedlagte liste oppgis timepriser på redskap som skal nyttes i snøbrøytingen. 

 

- Det garanteres en minste fast sum pr. år, som tilsvarer 5 fulle turer av avtalt sone - 

 vedtatt tilbud.   

 Summen vil bli utbetalt ved sesongens slutt dersom garantien trer i kraft. 

 

- Brøyteliste med faktura må sendes inn hver mnd. Forfall på denne er 30 dager etter 

 fakturadato. 
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1.2.2 Kommunale eiendommer/ plasser 

 

Maskinell snørydding i henhold til nærmere angitte krav. Strøing bestilles av oppdragsgiver 

fra gang til gang.   

 

Tilbud på snørydding av kommunale eiendommer gis som en fast turpris i kontraktsperioden 

eks. mva. 

De kommunale eiendommene som skal brøytes er ordnet i 10 geografiske brøytesoner med 

varierende omfang/ arealer.  

 

Sone 1.            Bjoneroa 

Sone 2.            Brandbu sør – nord 

Sone 3.            Bjørklund 

Sone 4.            Moen / Jaren øst 

Sone 5.            Marka / Jaren vest 

Sone 6.            Fagerlund / Jaren sør 

Sone 7.            Gran sentrum/ vest 

Sone 8.            Grymyr/ Leikvold  

Sone 9.            Gran / øst 

Sone 10.          Fredheim/ Tingelstad 

 

Alle plasser er målt opp og arealer fremkommer på vedlagte tilbudsskjema, vedlegg 2. 

 

Det forutsettes at snøentreprenøren har foretatt befaring og gjort seg godt kjent med aktuelle 

eiendommer/ plasser. Dette for å gjøre seg kjent med f.eks. adkomst, muligheter for 

plassering av snø og faste konstruksjoner som gjerder, søpledunker, lekeapparater, 

motorvarmerstativer etc.  
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Brøytekriterier: 

Snøentreprenøren skal uoppfordret sørge for maskinell snøbrøyting, når det ved pågående 

snøfall har falt 5 - 10 cm. snø. Samme kriterier gjelder for snø fra takskred, vind som har blåst 

snø sammen i fonner og kanter etter veiskrape i innkjørsler. Oppdragsgiver forbeholder seg 

retten til å justere kriteriene underveis (antall cm.), for når det skal brøytes.  

 

Alle områdene skal ryddes etter snøfallets slutt. Snøfallet må imidlertid overstige min. 5 cm. 

 

Det skal ryddes på en slik måte at beboere/ brukere greit kan komme frem med spark/ 

gåstoler, rullestoler ol. Det kan enkelte ganger bli nødvendig med ekstra opprydding, for å få 

vekk snøen, skyve tilside/ fjerne snø for å bedre parkeringsplass, adkomst for varelevering, 

servicebiler, utrykningskjøretøyer etc.  

 

Det skal brøytes godt foran inngangspartier, lekeapparater, søppeldunker og konteinere.   

 

Brøytetidspunkt (boliger): 

Ved boligene bør snørydding foretas på dag - /kveldstid når det er mulig, men ellers må 

områdene være framkommelige for biler f.o.m. kl. 07.00 

 

Ved PU/ HVPU- boliger/ område skal det ryddes ekstra godt foran inngangsparti/ ytterdør.  

 

Brøytetidspunkt (sykehjem/ institusjoner): 
Ved sykehjem / institusjoner må områdene være ferdigryddet senest kl. 06.30. Det vil for 

disse områdene være vanskelig med brøyting i tidsrommet kl. 07.00 - 15.30 på grunn av 

parkerte biler. Det er også til tider parkerte biler tilhørende hjemmesykepleier tjenesten. 

 

Brøytetidspunkt (skoler/ barnehager): 

Ved skoler/ barnehager må områdene være ferdigryddet senest kl. 06.45. Det vil for disse 

områdene være vanskelig med brøyting i tidsrommet kl. 07.00 - 15.30. på grunn av parkerte 

biler. Skoler med SFO- ordning åpner i noen tilfeller tidligere. 

 

Brøytemateriell/ utstyr: 

Brøytemateriellet skal være hensiktsmessig og tilpasset oppdraget slik at områdene blir 

tilstrekkelig ryddet og til rett tid. Snøen må fjernes / lagres på egnede steder. 

 

Prisene i tilbudet inkluderer sjåfør og alt nødvendig utstyr for en hensiktsmessig og rasjonell 

snøbrøyting/ strøing.  

 

Skader på kommunal - og “tredjemanns” eiendom: 

Det må tas hensyn til parkerte biler/ utstyr, gjerde, søppelstativ, lekeapparater og beplantning/ 

busker ol. Snøentreprenøren plikter uoppfordret å melde ifra uten ugrunnet opphold hvis 

skader oppstår, unnlatelse fra dette punkt kan føre til umiddelbar oppsigelse av kontrakten.  

Skader registreres og det settes i fellesskap en tidsfrist for utbedring. Skader som er påført av 

snøentreprenøren, skal i sin helhet erstattes/ repareres.  

 

Tilleggsarbeid:    

Snøentreprenøren gir fast pris på arbeidet. Pristilbudet er bindene og alle tillegg utover hva 

som er beskrevet krever skriftlig bestilling. 
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1.3 Leverandør, krav og dokumentasjon. 

 

1.3.1 Kvalifikasjonskrav. 

Kvalifikasjons- og dokumentasjonskravene skal sikre at leverandøren har oppfylt sine 

økonomiske forpliktelser i forhold til det offentlige og at leverandøren er i stand til å kunne 

oppfylle forpliktelsene i avtalen.  

 

1.3.2 Attest for skatt og merverdiavgift 

Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. 

Norske tilbydere skal fremlegge skatteattest for skatt og merverdiavgift.  Attesten skal ikke 

være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. Eventuelle utenlandske tilbydere skal 

fremlegge tilsvarende attester fra myndigheter i sitt hjemland. Slike attester fra utenlandske 

tilbydere skal være oversatt til norsk.  

 

1.3.2 Firmaattest 

Tilbyder skal ha et lovlig etablert foretak, og være registrert i et foretaksregister eller 

lignende. Som dokumentasjon på dette skal det vedlegges firmaattest.  

 

1.3.3 Referanser 

Tilbyder skal ha erfaring med lignende leveranse. 

Tilbyder skal oppgi 2 referanser med navn på firma, kontaktperson og telefonnummer. Som 

oppdragsgiver kan kontakte. 

 

1.3.4 Finansiell og økonomisk stilling 

Tilbyder skal ha tilstrekkelig økonomisk evne til å kunne gjennomføre kontrakten. Som 

dokumentasjon skal det leveres kredittvurdering fra anerkjent kredittvurderingsselskap. 

Vurderingen skal ikke være eldre enn 6 måneder.  

Leverandøren må minimum oppnå en vurdering som kredittverdig.  

 

1.3.5 Språk 

All kommunikasjon skal foregå på norsk. 

 

 

1.3.6 Lønns – og arbeidsvilkår 

Tilbyder skal ha lønns – og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende 

landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Vedlegg 3 
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2 TILBUDET. 

2.1 Krav til tilbudet. 

 

Tilbudets utforming og levering.  
Tilbudet skal: 

1. Være skriftlig, datert og undertegnet av person med nødvendig fullmakt. 

2. Være merket: «Snøbrøyting Gran kommune 2016 - 2021» 

3. Leveres i lukket forsendelse. 

4. Leveres på norsk. 

5. Leveres direkte eller sendes med post til: Gran kommune, Kommunetorget, 

Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. 

6. Leveres i 1 eksemplar. 

 

Tilbudsfrist. 
Siste frist for innlevering av tilbud: Klokken 12:00, den 24. juni 2016. 

Tilbudet skal være oppdragsgiveren i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. 

For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 

 

Vedståelsesfrist. 
Tilbudet må stå ved lag fram til: 30. august 2016. 

 

Tilbakekalling. 
Avgitt tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. 

 

Komplett tilbud skal bestå av: 

 Tilbudsbrev. Eventuelle forbehold i forhold til forespørsel eller avtalevilkår skal tydelig 

fremkomme av tilbudsbrevet. 

 Priser gis i henhold til spesifikasjonene i pkt.1.2 og komplett utfylt tilbudsskjemaer for 

veger vedlegg 1 og for plasser/eiendommer vedlegg 2. 

 Dokumentasjonskrav av kvalifikasjoner 

a) Skatteattest 

b) Firmaattest 

c) Kredittvurdering fra anerkjent kredittvurderingsselskap 

d) Referanser  

e) Lønns – og arbeidsvilkår vedlegg 3 

 

Manglende dokumentasjon medfører at tilbudet kan bli forkastet. 
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3 VALG AV LEVERANDØR. 

3.1 Tilbudsbehandling. 

 

Tilbudsåpning. 
Det vil ikke bli foretatt offentlig tilbudsåpning. Det avgitte tilbudet vil bli åpnet av 

representanter fra oppdragsgiver og protokollført. 

 

Forbehold.  
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig 

grunn.  

 

Oppdragsgiveren kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig 

grunn for det. 

 

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å dele avtalen mellom flere leverandører hvis dette 

viser seg økonomisk mest fordelaktig. 

  

3.2 Avgjørelse av konkurransen. 

 

Kriterier for tildeling av avtale. 

Avtale vil bli tildelt tilbud med lavest pris, for hver enkelt sone. 

 

4 Avtale, kontraktsvilkår. 

 

For denne avtalen gjelder Gran Kommune sin «standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester» 

vedlegg 4. 

 

5 Vedlegg. 

 

5.1 Vedlegg 1: Tilbuds-/prisskjema veger. 

5.2 Vedlegg 2: Tilbuds-/prisskjema plasser/eiendommer. 

5.3 Vedlegg 3: Egenerklæring lønns- og arbeidsvilkår. 

5.4 Vedlegg 4: Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester. 

 



 

 

1

 
SAK NR. 29/2019 

 
Gran kommune  
 
 

 
 
 
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.          
Kontrollutvalget 
 

07.06.2019 Kjetil Solbrækken Ja, off.loven § 13

    
Saksdokumenter:   
(ingen) 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget ved leder har mottatt en henvendelse der kontrollutvalget oppfordres til å se 
nærmere på en sak.  
 
Saken presenteres nærmere i møtet.  
 
Saken er en drøftingssak, og legges frem uten forslag til vedtak. 
 
  
Om kontrollutvalgets behandling av henvendelser fra andre: 
 
I departementets kommentarer til § 4 i forskrift om kontrollutvalg går det frem at kontrollutvalget 
ikke har plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der 
det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder 
henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere 
om saken hører under utvalgets myndighetsområde og om det vil prioritere saken. 
 



 

 

2

Kontrollutvalget er et eget forvaltningsorgan, som er underlagt forvaltningsloven. Dette betyr bl.a. 
at alle som henvender seg til kontrollutvalget skal få svar om hvordan saken er behandlet. I og med 
at det ikke fattes noe enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, kreves det heller ikke at man 
begrunner et eventuelt avslag om å prioritere en sak.  
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle klager på 
enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som behandler slike saker, i mange kommuner er det 
formannskapet. Mange klagesaker videresendes også til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
Kontrollutvalget kan likevel på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om 
kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen, og 
evt. bestemme seg for å gjøre egne undersøkelser. 

 
 
 
 



 
1

 
SAK NR. 30/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 

 
PROSJEKTPLAN: HJEMMETJENESTEN OG 
EVALUERING AV SOMMERFERIEAVVIKLINGEN 2018 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 07.06.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Prosjektplan: Evaluering sommerferieavvikling 2018  
(Innlandet Revisjon IKS, 28.05.2019) 

Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Prosjektplan for gjennomføring av evaluering av sommerferieavviklingen innenfor 
hjemmetjenesten godkjennes.  

 
 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte 15.03.2019 der kontrollutvalget bestilte 
en prosjektplan fra Innlandet Revisjon IKS for gjennomføring av en evaluering av 
sommeravviklingen 2019. 
  
Den fremlagte prosjektplanen foreslår følgende problemstillinger: 
 

1. Kartlegging: Ble planlagte tiltak for sommerferieavvikling 2019 gjennomført etter 
forutsetningene?  

2. Har tiltakene medført en tilfredsstillende sommerferieavvikling i 2019?  
 
Gjennomføring er planlagt høsten 2019 innenfor en tidsramme på 150-200 timer. 
 
Prosjektplanen synes å være i tråd med kontrollutvalgets uttrykte ønsker og foreslås godkjent slik 
den foreligger. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2019 

2019-533/GSL 

 

  

 

EVALUERING 

SOMMERFERIEAVVIKLING 
Gran kommune 

 

Innlandet Revisjon IKS 

 



Evaluering sommerferieavvikling 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 2 

 

1. INNLEDNING 

 

Kontrollutvalget i Gran hadde møte 15. mars 2019 der de i sak 13/2019 fikk en orientering fra 

kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby og enhetsleder for hjemmetjenesten Anne Slette.  

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

 

«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)». 

 

Kontrollutvalget la vekt på at kommuneledelsen har iverksatt en rekke tiltak for å forbedre situasjonen 

i hjemmetjenesten, men mente situasjonen fortsatt synes å være sårbar. 

 

2. MÅL, PROBLEMSTILLINGER OG FORVENTET NYTTE 

 

Sommeren 2018 varslet en ansatt om forhold som vedkommende mente kunne medføre fare for liv 

og helse grunnet utfordringer innen hjemmetjenesten i Gran. Det ble iverksatt flere tiltak etter dette, 

både som skulle avhjelpe situasjonen umiddelbart, og tiltak som skulle virke på lengre sikt.  

 

Kommunalsjef Helse og omsorg og enhetsleder for hjemmetjenesten orienterte i kontrollutvalget 15. 

mars 2019 om tjenesten som svar på flere spørsmål stilt fra utvalget. De la fram en oversikt over flere 

planlagte tiltak for å unngå tilsvarende situasjon som en hadde sommeren 2018, blant annet:  

✓ 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.  

 

Målet med revisjonen vil være å undersøke om kommunen har iverksatt tiltakene, og om det er mulig 

å se om tiltakene har bidratt til en mer forsvarlig avvikling av sommerferien.   

 

Forslag til problemstillinger: 

1. Kartlegging: Ble planlagte tiltak for sommerferieavvikling 2019 gjennomført etter 

forutsetningene? 

2. Har tiltakene medført en tilfredsstillende sommerferieavvikling i 2019? 
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Det vil kunne oppstå behov for å endre formuleringer av problemstillingene underveis i prosjektet. Ved 

endringer i selve innholdet i prosjektet vil endringene bli diskutert med sekretariatet.  

 

Revisjonen har hatt en gjennomgang av området sammen med kommunalsjef for Helse og omsorg og 

enhetsleder for hjemmetjenesten. På bakgrunn av drøftinger i Kontrollutvalget og dialog med 

kommunen har vi valgt å avgrense gjennomgangen til følgende:  

 

• Turnus (sammenligne dekningsgrad av vakter for turnus sommeren 2018 og 2019) 

Her vil utgangspunktet være turnus som var lagt for sommer 2018, og en sammenligning av 

dekningsgraden som er lagt for 2019. Sommerturnusen for 2018 hadde flere hull i grunnturnusen, og 

det var en stor andel vikarer.  

 

• Sykefravær gjennom sommeren. 

Kommunen har utarbeidet egen prosedyre for arbeid med «nærvær». Det er et eget hefte utarbeidet 

for ledere og et eget hefte for ansatte.  

 

• Bruk av korttidsplasser / behov?  

Sommeren 2018 ble tilbudet om antall korttidsplasser redusert. Det er ikke planlagt tilsvarende 

reduksjon sommeren 2019. Tilgang på antall korttidsplasser kan ha betydning for presset på 

hjemmetjenesten. 

 

• Opplæring 

Sommeren 2018 var det svært mange vikarer i hjemmetjenesten – tilbakemeldinger ble gitt om at det 

var manglende opplæring av vikarene.  

 

• Avvik meldt gjennom sommeren  

Antall avvik sommeren 2018 og sommeren 2019. Antall meldinger? Innhold i meldinger? Oppfølging 

av meldinger? 

 

 

  



Evaluering sommerferieavvikling 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 4 

 

3. REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv. 

som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal 

settes opp noen autoritative «standarder» som kommunens praksis kan måles opp mot og som er 

grunnlaget for revisjonens vurderinger.  

 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester.  

«Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 

omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer 

med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller 

nedsatt funksjonsevne. Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, 

gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar 

med krav fastsatt i lov eller forskrift». 

 

§ 4-1.Forsvarlighet 

«Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal 

tilrettelegge tjenestene slik at: 

a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud 

b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud 

c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine 

lovpålagte plikter og 

d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene». 

 

Av dette leser vi at kommunen må ha tilstrekkelig bemanning og kompetanse på plass. Videre må 

kommunen ha ledelse som sikrer at tjenestene utføres.  

 

Revisjonskriterier vil bli nærmere utledet i forbindelse med arbeidet med forvaltningsrevisjonen.  

4. METODE OG GJENNOMFØRING 

 

Prosjektet vil bli gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er gjeldende 

som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norges Kommunerevisorforening. 

 

Metode 

Kontrollutvalget har i sin bestilling avgrenset prosjektet til å gjelde sammenligning av 

sommerferieavvikling innen hjemmetjenesten for 2018 og 2019. Prosjektet vil bli gjennomført ved 

hjelp av dokumentanalyse og intervjuer.  

 

Revisjonen må innhente informasjon om dekningsgrad i turnus, om sykmeldingsstatistikk avgrenset til 

sommerferien, om bruk og etterspørsel etter korttidsplasser om opplæring av vikarer og om avvik som 

er meldt i perioden.    
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Det vil være aktuelt å intervjue ledere som har ansvar for de ulike teamene innen hjemmetjenesten. 

Det vil også være aktuelt å snakke med noen av dem som har arbeidet som vikarer gjennom sommeren. 

Det må vurderes nærmere om data skal samles inn gjennom en eventuell spørreundersøkelse blant 

dem som arbeider i hjemmetjenesten, eller om det er tilstrekkelig å intervjue noen utvalgte 

nøkkelpersoner.  

 

Gjennomføring 

Vi har i forbindelse med prosjektplanen gått gjennom aktivitetene i prosjektet nærmere og anslår 

ressursbruken til 150-200 timer (inkludert arbeidet med prosjektplan). 

 

Det er vanskelig å anslå ressursbruken helt nøyaktig på forhånd fordi vi ikke har detaljkunnskap om 

kommunens systemer og hvor arbeidskrevende det blir å innhente nødvendige data. Vi vet heller ikke 

på forhånd hvilke funn vi kommer til å gjøre og i detalj hvilke vurderinger som vi må gå inn på. 

Ressursbruken kan derfor bli både litt høyere eller litt lavere enn anslått.  

 

Vi planlegger gjennomføring i løpet av høsten 2019.  Utkast til rapport skal sendes rådmannen til 

uttalelse med en frist på 2 uker. Vi vil gi beskjed til kontrollutvalget dersom denne fremdriftsplanen 

blir vesentlig endret. 

 

Prosjektarbeidet vil i hovedsak bli utført av oppdragsansvarlig Guro Selfors Lund.  Prosjektet vil 

kvalitetssikres av oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud. 
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1. Foranalyse – Hjemmetjenesten i Gran  
(Innlandet Revisjon IKS, 28.05.2019) 

Vedlegg 1 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 

 
 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte 15.03.2019 der kontrollutvalget bestilte 
en forundersøkelse fra Innlandet Revisjon IKS rettet mot hjemmetjenesten. 
 
Vedlagt følger utarbeidet foranalyse.  
 
Hensikten med foranalysen er å bistå kontrollutvalget med et beslutningsgrunnlag for å kunne 
avgjøre om det er formålstjenlig å gå videre med nærmere undersøkelser/revisjonsprosjekt, evt. 
hvilke tema/områder man ønsker å rette undersøkelsen mot. Dersom man ønsker å gå videre med 
planleggingen av en forvaltningsrevisjon vil det være naturlig å bestille en prosjektplan.  
 



 
2

Saken er en drøftingssak og legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Innlandet Revisjon IKS vil presentere foranalysen nærmere i møtet. 
 
 
Nærmere om kontrollutvalgets bestilling – aktuelle innfallsvinkler nevnt i møte 15.03.2019: 
 
I forbindelse med bestillingen av foranalysen i kontrollutvalgets møte den 15.03.2019 ble følgende 
innfallsvinkler som ble nevnt under behandlingen av saken nedfelt i kontrollutvalgets vedtak:  
 
 

 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 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?  
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1. INNLEDNING 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 

Kontrollutvalget i Gran kommune behandlet saken i sitt møte den 15. mars 2019 som sak 13/2019. 

Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 30.10.2019 i f.m. sak om oppfølging av 

kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2017-2019.  

 

Kontrollutvalget vedtok at de vil prioritere å følge opp «at hjemmetjenesten når målet om å etablere 

en robust tjeneste som er i stand til å takle svingningene i tjenesten.»  

 

For å følge opp dette vedtok kontrollutvalget å bestille en 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.» Noen av innfallsvinklene som ble nevnt under 

behandlingen: 

- Målstyring og internkontroll 

- Sykefraværsoppfølging 

- Bestiller/utfører-modellen i hjemmetjenesten 

- Antall ansatte pr. bruker 

- Effektivisering/digitalisering 

 

1.2 GJENNOMFØRING AV FORANALYSEN 

 

Hensikten med en foranalyse er å vurdere om det er grunnlag for å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon på området og eventuelt hvordan en slik forvaltningsrevisjon kan vinkles. En 

forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i hjemmetjenesten er omfattende og bør avgrenses og 

konkretiseres.   

 

I forbindelsen med foranalysen har revisjonen hatt møte med Gran kommune ved Kommunalsjef Helse 

og omsorg Mette Mosby og Enhetsleder hjemmetjenesten Anne Slette.   

 

Vi har gjennomgått ulike kommunale dokumenter i Gran kommune som; Budsjett- og økonomiplan 

2019-2022, Årsrapport 2017 og 2018, dokument som beskriver kommunens sykefraværsarbeid, 

dokument som beskriver operasjonalisering av politisk vedtatte mål innen helse- og omsorg, 

«Digitaliseringsstrategi – trygghet og tillit til teknologi» og andre dokument mottatt i møtet med 

kommunen eller fra kommunens nettsider.  

  

Foranalysen er gjennomført av oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund i mai 2019. 

  



Hjemmetjenesten i Gran 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 4 

 

2. BESKRIVELSE 

2.1 OM TEMAET 

Kontrollutvalget har i flere møter tatt opp ulike sider ved Hjemmetjenesten i Gran kommune. 

Kontrollutvalget ble orientert om intern varsling om kritikkverdige forhold ved Gran hjemmetjeneste i 

møte den 07.09.2018. Kontrollutvalget fulgte opp saken i møte den 01.10.2018 der rådmannen var 

invitert.  

 

Utvalget har - i møte 30.11.18, sak 55/2018 - fått orientering om tildelingsenhetens sin rolle, der 

utvalget konkluderte med at det må jobbes med å sikre god samhandling mellom tildelingsenheten 

(som har vedtaksmyndigheten), kommunalsjef (som har det overordnede budsjettansvaret for 

området), og enhetene der tjenestene skal leveres (som har gjennomførings- og budsjettansvar). Dette 

for å sikre nødvendig sammenheng mellom tildelte tjenester og ressurser. Tjenestenivået må også 

avstemmes mot kommunestyrets målsettinger og lovkravene. Utvalget ønsket at saken følges opp i 

tilknytning til kontrollutvalgets oppfølging av hjemmetjenesten våren 2019, og de ønsket at 

kontrollutvalget får mer innblikk i kommunens handlingsrom når det gjelder lovpålagte tjenester, jf. 

kravet om å yte «nødvendige helse- og omsorgstjenester».  

 

I møte 30.11.18, sak 56/2018 fikk kontrollutvalget en orientering om kommunens rutiner for opplæring 

i hjemmetjenesten. Det ble gitt informasjon om praktisering av rutiner for opplæring av nyansatte, 

gjennomføring av oppfriskningskurs, kurs i medikamenthåndtering, opplæring av sommervikarer og 

overgang til e-læring (56/2018). 

 

I møte 15.03.2019 var rådmannen invitert i kontrollutvalget for sak om oppfølging innen 

hjemmetjenesten. Rådmannen ble også invitert til å informere om sykefraværsoppfølgingen innenfor 

tjenesten. 

 

2.2 OVERORDNET OM TEMAET – UTDRAG FRA LOV, FORSKRIFT OG VEILEDER 

Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer kommunens ansvar for at personer som oppholder seg i 

kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester (§ 3-1). 

 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby helsetjenester i hjemmet, personlig 

assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, plass i institusjon, herunder 

sykehjem og avlastningstiltak (§ 3-2). 

 

I helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, 3. ledd står det at kommunen har en plikt til å planlegge, 

gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar 

med krav fastsatt i lov eller forskrift. Videre står det i § 4-2 at enhver som yter helse- og 

omsorgstjeneste etter loven skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. I § 3-10, 2. ledd heter det at kommunen skal sørge 
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for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etablerer systemer for innhenting av 

pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter. 

 

Kravene til kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene er nedfelt i en egen forskrift Kvalitetsforskrift for 

pleie- og omsorgstjenestene. I forskriften §3 står det at kommunen skal etablere et system av 

prosedyrer som søker å sikre at: 

- Tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de 

tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes. 

- Det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten. 

- Brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker 

ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i 

forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene. 

 

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) sier i § 1 at forskriftens formål er å sikre at 

eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull 

alderdom. 

 

Tidligere var det gitt en forskrift om intern kontroll i helse- og omsorgstjenestene. Denne ble fra 

1.1.2017 erstattet med Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

«Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet og at øvrige krav i helse- og 

omsorgstjenestelovgivningen etterleves» (§1). I forskriften er det definert ansvar for styringssystem, 

omfang av dokumentasjon er gitt og det er gjort rede for plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere 

og plikten til å korrigere.  

 

Helsedirektoratet har utarbeidet Veileder til forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring. Veilederen 

tar for seg hvordan ledere i helse- og omsorgstjenesten kan forstå og etterleve krav i forskriften. 

Kvalitet defineres i veilederen som «Tjenester av god kvalitet er virkningsfulle, trygge og sikre, 

involverer brukerne og gir dem innflytelse, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene 

på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt».  Når det gjelder styringssystem og ansvar for 

dette er det presisert at den som har det øverste ansvaret for virksomheten også har det overordnete 

ansvaret for styringssystemet. I kommunene er det administrasjonssjefen som er ansvarlig for 

definering og oppfølging bl.a av styringssystemet ned i organisasjonen. Administrasjonssjefen må 

sørge for at medarbeiderne forstår og følger opp slike oppgaver.  

 

I veilederen står det at tilsynserfaringer har vist at det i en del tilfeller synes å være usikkerhet om 

hvem som er ansvarlig for internkontrollen/ styringssystemet både innad i virksomheten men også 

hvordan ansvaret er fordelt mellom ulike nivåer.  

 

I Veilederen slås det fast at oppgaver i virksomheten som er særlig risikofylte krever mer styring i form 

av skrevne prosedyrer og rutiner enn andre mindre risikofylte oppgaver. Særlig må nyansatte og 

vikarer sikres tilstrekkelig informasjon. Det er krav om at dokumentasjon til enhver tid skal være 
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oppdatert og tilgjengelig. Det skal også være etablert rutiner for å sikre at styrende dokumenter til 

enhver tid er oppdaterte i tråd med gjeldende lovverk, beslutninger, organisatoriske løsninger, rutiner 

og andre relevante styringsdokumenter.  

 

Kommunene plikter å ha rutiner for systematiske gjennomganger av virksomhetens tjenester og 

resultater. Gjennomgangen skal identifisere de aktiviteter eller prosesser der det er fare for svikt eller 

brudd på regelverk. Målet med kartleggingen er å identifisere områder der svikt kan inntre ofte. Det 

er å identifisere områder der svikt kan få alvorlige eller uønskede følger for pasienter, bruker eller 

andre og det er å forebygge svikt og uønskede hendelser.  

 

Leder skal sikre at det finnes en oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring. Det 

stilles særlige krav til organisering og oppgavefordeling. Blant annet skal virksomhet som yter helse- 

og omsorgstjenester organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte 

plikter, jf. helsepersonelloven §16. Det er øverste leders ansvar å sørge for systemer som sikrer at 

medarbeiderne har kunnskap og ferdigheter til å utføre oppgavene sine. Det forutsetter at 

virksomheten gjennomfører jevnlige kompetansekartlegginger, rekrutterer medarbeidere med riktig 

kompetanse og sørger for at de får opplæring, samt etter- og videreutdanning.   
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2.3 KOMMUNENS ORGANISERING  

Gran kommunen har fem kommunalsjefområder og 19 enheter med enhetsledere. Under området til 

kommunalsjef for Helse og omsorg ligger både Tildelingsenheten i kommunen, Hjemmetjenestene og 

kommunens to Helse og omsorgssenter. 

 

Figur 2.1. Organisasjonskart Gran kommune. 

 
 

 

Tildelingsenheten i Gran saksbehandler og tildeler tjenester, og er kommunens koordinerende enhet 

for habilitering - og rehabilitering. Enheten er kommunenes forvaltning og saksbehandler for alle 

kommunalsjefsområder.  

 

Hjemmetjenesten i Gran har en enhetsleder, og er videre inndelt i to distrikt, Bjoneroa og Gran, med 

egne tjenesteledere. Dagsenter for eldre og dagsentertilbudet for mennesker som har demens er også 

organisert i hjemmetjenesten. 
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Helse- og omsorgssenter Marka har til sammen tre avdelinger med totalt 63 plasser. Det er en avdeling 

med 20 enkeltrom for pasienter på langtidsopphold. En avdeling har 23 plasser for personer med 

demens og/eller behov for skjermet tilbud. Og en avdeling har 17 korttidsplasser og 3 kommunalakutt 

døgnplasser(KAD) hvorav den ene selges til Lunner kommune.  

 

Helse og omsorgssenteret på Skjervum har til sammen tre avdelinger med totalt 47 plasser. En avdeling 

17 plasser. En avdeling har 20 plasser, det det er avgrenset for en egen bogruppe er etablert for 

personer med demens. Trygghetsavdelingen har 10 plasser for avlastning og korttidspasienter.  

 

2.4 OM HJEMMETJENESTEN  

I 2016 ble det utarbeidet en forstudie i forbindelse med bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger i 

Gran. I studien ble det bl.a foretatt vurdering av og muligheten for gjenbruk av eksisterende bygg på 

Skjervum og Marka, og det ble utarbeidet nødvendig underlag og innspill fra fagområdet helse og 

omsorg. I forstudien ble følgende illustrasjon av omsorgstrappen utarbeidet for å gi et overordnet bilde 

av de ulike tjenestene i Gran kommune. 

 

Figur 2.3. Omsorgstrappen Gran kommune 

 
Kilde: «606 SHOS – Forstudie nytt sykehjem og omsorgsboliger» Rapport fra forstudie 1.5. – 1.9.2016.  

 

Behovet for helse- og omsorgstjenester skifter ofte mellom ulike omsorgsnivå. Mange hjemmeboende 

som mottar ulike hjemmetjenester har periodevis tidsbegrenset behov for heldøgns tjenester i 

institusjon. Andre igjen kommer direkte fra sykehus og til tidsbegrenset opphold i institusjon før man 

kommer hjem.  

 

På kommunens nettside har de laget en oversikt over hvilke tjenester som ytes til dem som bor 

hjemme. Det gis utdypende informasjon under hver boks.  
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Figur 2.2. Tjenester til dem som bor hjemme i Gran kommune. 

 
 

Hjemmetjenester er helsetjenester i hjemmet og personlig assistanse. Tjenesten kan gis til personer 

som har behov for bistand, tilrettelegging og veiledning for å utføre nødvendige daglige 

gjøremål. Tjenestene kan bidra til at flere kan bo hjemme lenger. Det er både definert hva en kan 

forvente av tjenesten og hva en ikke kan forvente av tjenesten på kommunens hjemmesider.  

 

Brukerens behov for hjelp skal til enhver tid vurderes av fagpersoner i hjemmetjenestene, og tilbudet 

kan reduseres eller økes ut fra endringer i hjelpebehovet. Det er også satt opp en oversikt som ikke er 

en del av hjemmetjenesten, slik som injeksjoner eller sårbehandling, hvis personen selv kan dra til lege, 

håndtering av penger, bank - og posttjenester, persontransport m.m. 

 

Hjemmehjelp er praktisk bistand i hjemmet som skal bidra til at innbyggere i kommunen kan bo lengst 

mulig i eget hjem. Samtidig er målet at den som får praktisk bistand skal klare mest mulig selv.  

 

2.5 UTVIKLING HJEMMETJENESTEN  

Rådmannen skriver innledningsvis i Årsmelding 2018 at Helse og omsorgssektoren er under press av 

en økende aldrende befolkning som har behov for tjenester. Det er en sterk vridning til mer hjelp og 

tjeneste i eget hjem – noe som er en ønsket utvikling i kommunen. Kommunen har redusert antall 

sykehjemsplasser, noe som skaper mer press på hjemmetjenesten.  

 

Hjemmetjenesten har hatt utfordringer med å holde sine rammer i 2018. Dette har vært en utfordring 

gjennom mange år. I kommunens budsjett og økonomiplan for 2019 skriver de at tjenesten ikke er 

robust nok til å håndtere enkelte pasientgrupper som har stort behov for spesialkompetanse. Budsjett 

lagt innenfor rammen er skjørt og gir ikke muligheter for utvikling av tjenesten. 
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I kommunens årsmelding for 2018 skriver de videre at Hjemmetjenesten har hatt ressursutfordringer 

i 2018. Det har vært stort sykefravær, turnover på ledelsen og mangel på vikarer inn i permisjoner og 

lange sykefravær. Det har gjort situasjonen krevende for de ansatte. Flere innbyggere i Gran har ønske 

om å få tjenester i eget hjem. Det har medført utfordringer med kompetanse på medisinske 

prosedyrer, kvalifisering av personell men også på å prioritere hvilke brukere som har krav på helse og 

omsorgstjenester og hvem som kan benytte seg av andre muligheter. 

 

Hjemmetjenesten ble sammenslått til en enhet i 2017, før dette var tjenesten delt i to med avdeling 

Gran og avdeling Brandbu med hver sin leder. Fra 1. juni 2017 ble tjenesten samlokalisert med base på 

rådhuset. I denne omorganiseringen ble det fjernet et lederledd for å få en administrativ innsparing. 

De første evalueringene etter denne endringen var at det fungerte greit, men etter hvert – særlig etter 

sommerferieavvikling i 2018 – ble det meldt tilbake om at en ikke hadde nok lederressurs.  

 

Sommeren 2018 varslet en ansatt om forhold som vedkommende mente kunne medføre fare for liv 

og helse grunnet utfordringer innen hjemmetjenesten i Gran. Det ble iverksatt flere tiltak etter dette, 

både som skulle avhjelpe situasjonen umiddelbart, og tiltak som skulle virke på lengre sikt. Når det 

gjelder momentene som går spesifikt på sommerferieavviklingen vil vi se på disse i prosjektet som 

omhandler evaluering av sommerferie.  

 

Flere tiltak er iverksatt etter sommeren 2018. Det arbeides med refleksjonsgrupper innen 

hjemmetjenesten, og det gjennomføres hyppigere personalmøter enn tidligere. Når det gjelder 

opplæring av vikarer og nytilsatte, gjennomføres det kurs gjennom hele året. De nyansatte skal også 

delta sammen med en annen ansatt i opplæringsperioden. Vikaren kan gå med ulike ansatte fra dag til 

dag, men opplæringen er planlagt, det er oppnevnt en person hver dag i opplæringsperioden som har 

ansvaret for den nytilsatte.  

 

Kommunen har i det senere rekruttert og ansatt flere sykepleiere inn i hjemmetjenesten. Det er 

rekruttert fire nye sykepleiere, tre sykepleiere har fått økt sin stilling, to sykepleiere er ansatt fra 

vikarbyrå for å jobbe sommeren 2019 og to sykepleiere er ansatt som vikar gjennom sommeren. Leder 

for tjenesten sier de har jobbet bra innen hjemmetjenesten det siste året, og at fokus bl.a. har vært på 

faglighet, struktur/orden og på å framsnakke ansatte og tjenesten.  

 

Innen hjemmetjenesten gjennomføres det ukentlige teammøter der det er oppfølging av avvik i 

tjenesten. Tidligere tilbakemeldinger har vært at en ikke fikk svar etter at avviksmeldinger var sendt. 

Leder for hjemmetjenesten sier det er viktig at det gis tilbakemeldinger, da dette gir en bedre kunnskap 

om hvor en trenger tiltak.  

  



Hjemmetjenesten i Gran 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 11 

 

3. VURDERING I FORHOLD TIL ET MULIG 

 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. 
 

3.1 BØR VI GJENNOMFØRE EN FORVALTNINGSREVISJON? 

 

Vi legger til grunn følgende kriterier for vurderingen av om det bør gjennomføres en 

forvaltningsrevisjon av dette teamet: 

   

1. Er dette et viktig område, f.eks ved at det legger beslag på store ressurser eller ved at det har 

stor betydning for brukere? 

Hjemmetjenesten er et viktig område innen kommunen. Det er mange brukere som berøres av 

tjenestene som ytes, området har et stort budsjett, og tjenesten har mange ansatte.  

 

2. Er det risiko for å avdekke vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er 

satt for virksomheten? 

Vi har sett at det er flere områder innen hjemmetjenesten der det kan være risiko for avvik. 

Tjenesten har hatt et stort sykefravær, det har vært utfordrende å holde budsjettet, tjenesten har 

hatt mange vikarer i tjenesten og det har tidligere vært rapportert mangelfull opplæring av vikarer.  

 

3. Er administrasjonen i gang med mulige risikoreduserende tiltak på området? I så fall er 

nytteverdien av revisjon mindre. 

Selv om vi har sett at det er risiko for å avdekke avvik, har vi også sett at det er iverksatt flere 

risikoreduserende tiltak. I forbindelse med sommerferieavvikling ble det iverksatt flere tiltak som 

skulle avhjelpe en krevende situasjon umiddelbart, og tiltak som skulle virke på lengre sikt. Her kan 

det avdekkes flere detaljer gjennom prosjekt om sommerferieavvikling som kontrollutvalget har 

bestilt.  

 

4. Er temaet reviderbart?  Er det mulig å finne gode revisjonskriterier?  

Gjennomgangen vår har vist at det skal være mulig å finne revisjonskriterier for et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt på dette området.  

 

3.2  MULIGE ALTERNATIVE PROBLEMSTILLINGER 

I bestillingen fra Kontrollutvalget ba de om at foranalysen løfter frem aktuelle innfallsvinkler og mulige 

problemstillinger. Følgende innfallsvinkler er framhevet i bestillingen:  

 

➢ 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 
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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 

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».   

 

Målstyring: 

En mulig innfallsvinkel her er å gjenta problemstillingene fra tidligere gjennomført prosjekt om 

målstyring.  

1. Hvordan er politiske mål og styringssignaler konkretisert i form av resultatmål?  

2. I hvilken grad er resultatmålene egnet for styring og oppfølging?  

3. I hvilken grad er rapporteringen av resultater relevante i forhold til målene, pålitelige og 

aktuelle?  

4. I hvilken grad bidrar rapporteringen til at det tas beslutninger om forbedringer?  

 

Dersom kontrollutvalget ser dette som aktuelt, mener revisjonen at en bør vente litt for å gi kommunen 

tid til å følge opp og gjennomføre de anbefalingene som ble gitt. Med bakgrunn i revisjonsrapportens 

anbefalinger ba kommunestyret rådmannen om å:  

- Gjennomgå mål- og resultatstyringssystemet på nytt, med tanke på hvordan de ulike fasene 

skal legges opp.  

- Gjennomføre en evaluering av lederavtalene, herunder hvilke mål og resultater den enkelte 

leder skal ha ansvar for, og at det er samsvar mellom resultatmålene i lederavtalene og 

virksomhetenes resultatmål. 

 

Helse og omsorg var ikke et område som ble undersøkt i forvaltningsrevisjonen om målstyring, det kan 

derfor være aktuelt å undersøke hvordan disse anbefalingene har blitt fulgt opp innen helse- og 

omsorg og hjemmetjenesten. 

 

Internkontroll 

I helse- og omsorgstjenesteloven slås det fast at kommunen plikter å planlegge, gjennomføre, evaluere 

og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov 

eller forskrift. I forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §6 er det definert at plikten til å planlegge 

virksomhetens aktivitet bl.a innebærer  

«å ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av 

myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og 

pasient og brukersikkerheten».  

Videre innebærer plikten til å planlegge at kommunen skal  

«ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, 

informasjon og annet som sier noe om virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, 
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inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet». 

 

En mulig innfallsvinkel kan være å undersøke om kommunens kvalitets- og avvikssystem bidrar til å 

sikre tilfredsstillende håndtering av uønskede hendelser i hjemmesykepleien? Om kommunen har 

utarbeidet rutiner som sikrer at tilbakemeldinger fra brukere og pårørende blir fanget opp og brukt i 

kommunens læringsarbeid? Og om kommunen har etablert rutiner som sikrer bruker- og 

pårørendemedvirkning ved tildeling av hjemmetjenester?  

 

➢ 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.  

 

Prosjektet «NED med sykefraværet!» har foreløpig vært en satsing forbeholdt store kommuner med 

et fravær på over 10 prosent. Satsingen er et formalisert samarbeid mellom KS og NAV for å gi aktuelle 

kommuner drahjelp til eget arbeid med å redusere sykefraværet. En rapport som beskriver resultater 

av NED-prosjektet så langt viser at det er en klar sammenheng mellom ledelse og sykefravær, og at en 

mestringsorientert ledelse og direkte tilbakemeldinger til de ansatte har en positiv effekt. Kunnskap 

fra andre undersøkelser viser også en sammenheng mellom riktig kompetanse og sykefravær.  

 

Høyt sykefravær er en utfordring for norske kommuner. Sykefravær påvirker både den enkelte 

arbeidstaker og arbeidsgiver, og et høyt sykefravær kan i tillegg få store økonomiske konsekvenser og 

påvirke kommunens tjenesteproduksjon. Videre kan sykefravær virke negativt inn på arbeidsmiljøet 

og påvirke kommunens omdømme med hensyn til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.  

 

Flere kommuner har gjennomført forvaltningsrevisjoner på områder, og følgende problemstillinger 

kan være aktuelle for å belyse sykefravær: 

1) Hvordan har utviklingen i sykefraværet vært de senere årene i Gran kommune?  

2) I hvilken grad oppfyller kommunen sin plikt til systematisk forebygging av sykefravær?  

3) I hvilken grad oppfyller kommunen sin plikt til systematisk oppfølging av sykefravær?  

 

➢ 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?   

 

I forvaltningsrevisjonen kan det velges en tilnærming ut fra en overordnet vurdering av hvilke system 

og rutiner Gran kommune har for å sikre god ressursstyring og kapasitetsdimensjonering. 

Ressursstyring og kapasitetsdimensjonering betyr i denne sammenheng hvordan en sikrer at en har 

rett antall ansatte, med nødvendig kompetanse på rett sted. Med utgangspunkt i kontrollutvalgets 

fokus på bestiller-utførermodellen i hjemmetjenesten, kan følgende problemstillinger være aktuelle: 
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1) Har Gran kommune etablert system og rutiner for å ha oversikt over, og styring av tilgjengelige 

ressurser, kompetanse og fordeling av oppgaver slik at dette samsvarer med behov? 

2) I hvilken grad gjennomfører Gran kommune risikovurderinger med hensyn til ressursstyring og 

kapasitetsdimensjonering? Og har risikovurderingene tilfredsstillende kvalitet? 

 

➢ 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.   

 

Revisjonen har gjennomført en tilsvarende kartlegging i en annen kommune der kontrollutvalget 

ønsket mer kunnskap om hvor mange pleiere som brukerne av hjemmetjenester må forholde seg til i 

løpet av en periode. 

 

➢ 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? 

 

For å konkretisere de strategiske grepene som er nødvendig, har kommunen valgt ut fem tema som 

sammen utgjør en helhet i digitaliseringsarbeidet. Disse er dialog, arbeidsflyt, kompetanse, sikkerhet 

og arkitektur. Eksempel på områder som pr i dag omfatter hjemmetjenesten er multidose, nye 

trygghetsalarmer, velferdsteknologi, GPS – sporing demens. 

 

Forslag til aktuelle problemstillinger: 

1) Hva er status for digitaliseringen av kommunale tjenester i kommunen?  

2) Hvilken betydning har digitalisering av kommunale tjenester for effektivitet og samhandling i 

kommunens tjenesteproduksjon?  

3) Hvilke hindringer finnes for digitalisering av kommunale tjenester i kommunen? 

 

Kommunens digitaliseringsstrategi ble vedtatt i oktober 2018, og kan derfor være et område en bør 

avvente noe med å undersøke nærmere.  
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1. Tertialrapport 1/2019 fra Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Ja 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Tertialrapport 1/2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS der det er avtalt 
tertialvis rapportering til kontrollutvalget m.h.t. økonomi:  
 

  4.5 Økonomirapportering 
 

Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i tillegg til en 
årsrapport (31/12).  
 
Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget senest 
en måned etter utløp av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal begrunne eventuelle 
vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.   
 
Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere kontrollutvalget 
om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.  
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Hensikten med rapporteringen er bl.a. å lette kontrollutvalgets arbeid med oppfølging av den 
vesentligste posten i kontrollutvalgets budsjett og bevisstgjøre kontrollutvalget på evt. ledige midler til 
gjennomføring/bestilling av forvaltningsrevisjon.  
 
Vedlagt følger rapportering fra Innlandet Revisjon IKS for siste tertial til orientering.  
 
Rapporten kan oppsummeres slik: 
 

 Regnskapsrevisjon: Prognose 31/12 = budsjett (680 timer). 
 

 Forvaltningsrevisjon: Prognose pr. 31/12 viser at det ligger an til forbruk på totalt 99 timer 
mot budsjettert 620 timer. Differanse 521 timer. 
 

 Møter: Prognose 31/12 = budsjett (50 timer). 
 

 Samlet ligger det an til en reserve/besparelse på budsjettposten på 521 timer, dvs. rundt 
500 000 kroner. Det er da ikke tatt med mulige bestiller av forvaltningsrevisjon rettet mot 
hjemmetjenesten. 
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Innlandet Revisj on IKS .;

Lillehammer, 10.05.2019

J .nr./Referanse: 2019—467 BH

Til Kontrollutvalget i Gran kommune
v/sekretariatet

Tertialrapport  1/2019

Det Vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på
samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08.  og 31.12.  Rapporten skal begrunne eventuelle
vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per  30.04.2019.

OPPDRAGS FORBRUK Prognose  2019

AVTALE

Timer Pris  Timer  Pris Timer Pris

REGNSKAPSREVISJON

Revisjon av årsregnskapet 500 960 279 960

Attestasjoner 0g revisjonsuttalelser 150 960 101 960

Veiledning og bistand 30 960 960

SUM  REGNSKAPSREVISJON 680 960 380 960 680 960

BESTILTE TJENESTER

Bestilte mindre undersøkelser 29  1050

Forvaltningsrevisjon 591  1050 41  1140 99  1140

Selskapskontroll O 1050

SUM  BESTILTE  TJENESTER 620  1050 41 99

Møter  i  KU og KST 50  1050 33  1050 50  1050

SUM  TIMER 1350 454 829

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon
Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose i følge oppdragsav‘talen og
medgåtte ressurser per 1. tertial 2019. Vi antar at tidsbruken for året samlet for regnskapsrevisjon Vil
holde seg innenfor rammene  i  oppdragsavtalen.

Det ble  i  kontrollutvalgets møte i april gitt en muntlig orientering angående revisjonen av
årsregnskapet  2018.

Hovedkontor: Kontor  Gjøvik: Kontor  Otta: Firma:
Kirkegata  76 Studievegen  7 Ola  Dahlsgate 3  A E—post'. gostmoäakgöirevno
2609  Lillehammer 2815 Gjøvik 2670 Otta www.irev.no
Tlf.  61 28 90 80 Tlf.  61  28 90 80 Tlf.  61 28  90 BO Postboks 988

2626 Lillehammer

Reg.  nr. 987 769 386 MVA
Bank kto. 1604  11  46927



Kommentarer vedrørendeforvaltningsrevisjon  og selskapskontroll
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ÅRSRAPPORT 2018 FOR SKATTEOPPKREVEREN PÅ 
HADELAND OG UTTALELSE FRA SKATTEETATEN 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 07.06.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

     
Saksdokumenter:   
1. Kontrollrapport fra Skatteetaten for 2018 
2. Årsrapport 2018 for Skatteoppkreveren på Hadeland 
 
 

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Kontrollutvalget tar følgende dokumenter til orientering:  
 

 Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Gran kommune.  
 Årsrapport 2018 for Skatteoppkreveren på Hadeland. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
Det er innarbeidet rutine med å holde kontrollutvalgene orientert om Skatteoppkreverens virksomhet 
gjennom årlig fremleggelse av kontrollrapporten fra Skatteoppkreveren og årsrapporten fra 
Skatteoppkreveren.  
 
Tidligere år er de ulike dokumentene fremlagt på ulike tidspunkter. I år er dokumentene samlet og 
fremlegges i en egen sak.  
 
Det fremkommer ingen tiltak og forbedringspunkter i Skatteetatens kontrollrapport til kommunen. 
Det vil da ikke være aktuelt å vurdere oppfølging fra kontrollutvalgets side, og saken legges derfor i 
sin helhet frem til orientering. 
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Kort om Skatteoppkreveren på Hadeland: 
Dette er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Gran, Lunner og Jevnaker.  
Skatteoppkreverkontorene i Jevnaker, Lunner og Gran kommuner har felles kontor i Lunner rådhus 
på Roa.  
 
Kort om Skatteetatens rolle:  
Skatteetaten har ansvaret for å se etter at skatteoppkreverfunksjonen i kommunene utøves 
tilfredsstillende i henhold til regelverk på områdene intern kontroll, regnskapsføring, skatte- og 
avgiftsinnkreving, og arbeidsgiverkontroll. Skattekontorene skal innen den 15. februar avgi en 
kontrollrapport over alle kontroller som er gjennomført til den enkelte skatteoppkrever, 
kommunestyret, og kontrollutvalget.  
 
Kort om kontrollutvalgets rolle: 
Det faglige tilsynet med skatteoppkreveren er underlagt Skatteetaten. Kontrollutvalget har med andre 
ord ingen tilsynsoppgave knyttet til faglig utøvelse, og kontrollrapporten fra Skatteetaten blir derfor 
en orienteringssak for kontrollutvalget. Skattedirektoratet forutsetter derimot at kommunen følger 
opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter som framkommer av kontrollrapporten. Her kan 
kontrollutvalget få en rolle med å følge opp eventuelle merknader.  



 

 

 

Vår dato Din dato Saksbehandler   
15. februar 2019  Trond Svenningsen 

    John Arne Jenssen 

  800 80 000 Din referanse Telefon 

 skatteetaten.no  945 37 387 

 
 

  970 70 217 
Org. nr: Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5273539 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Gran kommune 

 

postmottak@gran.kommune.no 
 

 

 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for           
Gran kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av  
8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 

gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

2. Om skatteoppkreverkontoret 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
5,0 4,5 3,5 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Gran kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling mellom 
skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 1 489 019 290 og utestående restanser2 på  
kr 39 612 157, herav berostilte krav på kr 795 526.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Gran kommune.  

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 94,50 96,40 96,51 95,62 
Forskuddstrekk 2017  100,00 99,89 99,97 99,96 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 99,00 99,15 99,23 99,30 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 100,00 99,89 100,00 99,96 
Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,50 99,66 99,49 98,05 
Arbeidsgiveravgift 2017 99,90 99,76 99,93 99,85 

 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Gran kommune er lagt til Skatteoppkreveren for Hadeland, som også har ansvaret for 
arbeidsgiverkontrollen for Hadeland. Skatteoppkreveren for Hadeland kjøper kontrolltjenester fra Nedre Romerike 
kemnerkontor tilsvarende ca. ett årsverk. 
 
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region  
(i %) 

1 136 57 57 5,0 4,9 4,7 
 
Skatteoppkreverkontoret har deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner, blant annet sammen med 
Arbeidstilsynet og skatteoppkreveren for Vestre Toten.  

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for området skatteregnskap.  
 
Skattekontoret har for 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for området 
skatteregnskap avholdt 24. april 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 22. mai 2018.   

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skatteoppkreverens overordnede internkontroll  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og 
avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for 
skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
 
Vennlig hilsen 

Cathrine Sjong Bakken 
seksjonssjef                                                                                                              Erik Lindberg                                                    
Divisjon innkreving 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
 
For fremtidige henvendelser til Skatteetaten om oppfølgingen av skatteoppkreverne, kan disse rettes til 
oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet og 
SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet. 
 
 
 
Kopi til:  

 Skatteoppkreveren for Gran kommune 
 Kontrollutvalget for Gran kommune 
 Rådmann/administrasjonssjef for Gran kommune 
 Riksrevisjonen 

 
 
 

mailto:%20oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no
mailto:SKOstyringAGK@skatteetaten.no
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1.  Generelt  om  skatteoppkreverens virksomhet

Skalteoppkreveme skal l henhold til Skalleoppkreverinslruksen  §  2—9 nr. 1 utarbeide en årsrapporl  i

samsvar med relningslinjer gitt av Skatledirekloralel. l henhold til § 3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren

også utarbeide el årsregnskap som vedlegges årsrapporten.

Årsrapporten skal omhandle hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkonlroll er

ivaretatt ved skalleoppkreverkomoret.

1.1 Skatteoppkreverkontoret  —  organisering, ressurser og kompetanse

Organisering
Skalleoppkreveren for Hadeland er skatleoppkreverkontor for kommunene Jevnaker, Lunner og Gran
Kontoret ble etablert 1. april 2005. Samarbeidet er  inngått  med hjemmel l kommuneloven § 28a og
organisert som administrativt vertskommunesamarbeid i henhold tll kommuneloven  §  28b. Lunner
kommune er vertskommune og har arbeidsglveransvaret for de ansatte,

Lunner kommune har i 2018 gjennomgålt en endring av organisasjonsslrukluren. Skatteoppkreveren er
fra 2018 underlagt kommunalsjefsområdel Strategi og samfunn med økonomisjef for skall og økonomi
som nærmeste overordnede Økonomisjef har budsjett og personalansvar for ansatte hos
skatleoppkreveren. Den formelle skalleoppkreveren har fagansvar og står for den daglige oppfølgingen
av kontoret,

Skalteoppkreverens arbeidsoppgaver deles  i  lre kategorier. skatteregnskap, innfordring og kontroll hvor
ressursene er organisen  i  «team». Del er to ansatte som har ansvar for innkreving av krav fra
personlige skattytere, en ansall som har hovedansvar for innkreving fra upersonlige og føring av
skalleregnskap, en regnskapskonlrollør. Den formelle skatteoppkreveren deler sine ressurser mellom
de ulike områdene, gjennomfører noen arbeidsgiverkontroller og bidrar ved ulplukk av aktuelle
kontrollobjekter,  bistår  ved tyngre innkreving, saml bruker en del av ressurser på administrasjon
(rapportering, faglig oppdatering, utvikling av kontorel og intern kontroll). Fordelingen av ressurser
bidrar til at kontoret er mindre sårbart ved ferie- og sykefravær.

lhenhold lil ”Avtale om mlerkommunalt samarbeid" (VKS—avtale) for Skatteoppkreveren for Hadeland
skal del avholdes VKS-møler minimum lo ganger pr. år. Dette er gjennomført  i  2018 med første VKS
møte 20. april og andre møte 21. september.

Ressurser
Vi har til sammen fem fast ansatte  i  100  %  stilling pr 31.12.2018. Konlorel har vært noe redusert

bemannet  i  2018 grunnet sykdomsfravær og avvikling av foreldrepermisjon. Del er til sammen ca. fire

årsverk  i  faktiske ressursbruk  i  2018 hos Skatteoppkreveren for Hadeland.

Skatteoppkreveren for Hadeland kjøper  i  tillegg kontrollljenesler fra Nedre Romerike kemnerkontor som

i  2018 har brukt ca, en årsverk på denne oppgaven. Ressursene er medregnet  i  antall årsverk  i

rapporteringsskjemaet  i  samsvar med veiledningen til rapportering.

Tabellen viser ressursbruk ved skatteoppkreverkontaret, fordeling av årsverk per område

Årsverk %-andel
fordelt

Skaltere nska 0,7 12%

Innfordrln 2,5 42%

Arbeids lverkontroll 2,4 40  %
Administrative o aver 0,4 6  %
SUM 5 100  %

Årsrapport 2018/dalo: 18.01.2019 Skallecppkreveren for Hadeland
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Vurdering av  ressurssiluasjon  og kompetanse

Kontoret har  vært  redusert bemannet  i  2018,  særlig  sommer] høst 201B, da [0 av komorels ansatte her

vært  helt eller  delvis  sykemeldt

Vl anser ressurser og kompelansen på fagområdene  innfordring  og skatteregnskap som

lillredsslillende, Med bakgrunn  i  at  vi  kjøper tjenester fra Nedre  Romerike  kemnerkontor er

ressurssiiuasjonen  på arbeidsgiverkontroll også tilfredsstillende. To ansatte har  i  2018 fått økt

kompetanse på fagområdet arbeidsgiverkontroll og  innfordring.  Den formelle skalleoppkreveren har

hevet  kompetanse på innfordringsområdet ved å delta på emne  innfordring i  og 2 i  regi  av  Universitetet

iAgder.

Hovedfokuset for  arbeidsgiverkontrollen  har  vært  å få  hevet  kompetanse l ulplukksarbeidet, saml å

gjennomføre flere «tyngre» kontroller på egenhånd, få godt kjennskap til hele spekteret av konirolllyper

(både byggeplasskonlroller, formalkonlroller og avdekkingskonlroller).

Skaneoppkreveren for Hadeland legger til rette for å styrke kompelansen på arbeidsgiverkonlroll og

innfordring ytterligere i  løpet av 2019.

En del av ressurser har  vært bruki  zil å få bedre kompetanse på  bruk  av til tyngre  innfordringstillak slik

som anmeldelser, samt å la  i  bruk  arrest  som et  effektivt innfordringstiltak  som  sikrer krav  på et  tidligere

tidspunkt.

Ansatte på kontoret har fåll oppdatert kunnskaper ved å delta på kurs  i regi  av skatteetaten og

innfordringskursel  fra advokat Grønnerud.  Vi  setter  oppdatering  og  kompetanseulvikling  i fokus og

tilstreber  å tilrettelegge  slik  at alle ansalle får muligheten lil å delta på aktuelle  oppdateringskurs  og

konferanser  som vi anser som  nyttige  for  utføring av daglige  arbeidsoppgaver.

Vi  vil understreke at vi er godt fornøyd med oppnådde resultater og  særlig  ut  ifra

bemanningssituasjonen  Skaneregnskap er ajourført selv om at del fortsatt jobbes med å redusere

sårbarheten ved  fravær, Vi  har oppnådd  kravel  til antall gjennomførte arbeidsgiverkonlroller,

Innfordringsresullaler er gode,  særlig  for kommunene Lunner og Gran hvor resultatene på  innfordring

reslskall  personlige ligger  godt  over  fastsatte  målkrav.

1.2  Internkontroll

Den  interne  kontrollen skal  være  en løpende kontroll av  rutiner  og prosedyrer ved kontoret for å ellerse

at  interne  og  eksterne krav  til bl.a. fremdrift og  kvalitet blir  oppfylt. Formålet med den  interne  konlrollen

er å  sikre  al:

.  Oppgaveløsningen  er  organisert  på en  forsvarlig måte og utføres i  samsvar med gjeldende

lover og regler

.  Resultatene er tllfredsslillende iforhold lil fastsatte mål og resultalkrav, og at  eveniuelle

vesentlige avvik  forebygges, avdekkes og  korrigeres

'  Ressursbruken er  effektiv
-  Regnskap Og  informasjon  om resultater er pålitellg og  nøyaktig
-  Misligheler  og  økonomisk kriminalitet  forebygges og avdekkes

Med bakgrunn  i  redusert  bemanning i  2018 has skalleoppkreveren, har det  vært nødvendig  å  prioritere

hvilke oppgaver  som skulle gjøres på konloret.  Samtidig anser vi  at internkontrollen er lilfredsstillende

på  kontoret,  VI vil  kontinuerlig Jobbe med å forbedre internkontrollen  ytterligere.

Det er  innført  flere  tiltak  sum benyfles for  oppfølging  og  intern  kaniroll.

Årsrappon  2018/6310:  18.01.2019 Skatteoppkreveren  for Hadeland
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Det rapporteres månedlig på Skatteinngangen, Samt oppnådde resultater på arbeidsgiverkonlmll og

innfordring lil eierkommunene. Del blir gjennomført lo årlige VKS—møler, hvor skalleoppkreveren
presenterer måloppnåelsen og oppdalerer elerkommunene om fremgangen.

Dei er fra 2017 innført nye tiltak slik som jevnlige gruppemøler (ca. en gang I uken) og slalusmøler.

Møtene brukes til gjennomgang av enkelte saker  i  plenum, gjennomgang av merknader til rutiner]

innhenlet dokumentasjon. Del gjennomføree  i  tillegg jevnlige slaiusmøter for oppfølging av resultater på
innfordring! arbeidggiverkonlroll. Våre tilgjengelige ressurser og oppnådde resullaler vurderes mot

andre sammenlignbare kemnerkontor.

På arbeidsgiverkonlroll samarbeides dei tell med Nedre Romerike kemnerkontor. saml mellom ansatte

på eget kontor. Skatteoppkrever går ofte gjennom påslarlede saker l sammen med regnskapskontrollør,

ulplukk av aktuelle konlrollobjekler gjennomføres som hovedregel ifellesskap.

Skalleoppkreveren for Hadeland har ikke fått pålegg etter gjennomført stedlig kontroll  i  april 2018 som
hadde skalleregnskap og intemkonlroll som fokusområdel. Resultatet av kontrollen var kun en

anbefaling om å oppdatere] lage flere runner på områdel skatteregnskap. Disse rutinene er nå

ularbeideij oppdatert.

Del lobbes kontinuerlig med oppdatering av eksisterende ruiiner. l 2018 har vi fått på plass
grunnleggende rutiner for arbeidsgiverkoniroll, saml oppdatert noen av rutiner på skatteregnskap. Del

er San  i  gang en mer omfallende prosess med å oppdatere rutiner på innfordrlngsområdet, slik at disse

blir lilpassei iii kontorets størrelse og omfanget av de vanlige arbeidsoppgavene som utføres på

kontorel. Hovedmålet er at det skal jobbes kontinuerlig med utvikling, oppdatering og ajourføring av interne

rutiner.

1.3 Skatteutvalg

Lempningssaker eller skbll.  §  154 sendes til skalleulvalgel  l  Skatt øst. Del er sendt inn en sak  i  2018.
Lempning ble ikke innvilget  I  denne saken.

Vi har fokus på å gi veiledende informasjon om vilkår for lempning ved å informere om vilkårene] vise til
retningslinjene og informasjon tilgjengelig på skalleetalenno l forkant av søknaden. Vi mener dette
hjelper skattepliktige å få bedre forslåelse for regelverkel, saml vår saksbehandling Dette har medført
en betydelig reduksjon av antall innsendte søknader om lempning.

1.4 Skattekontorets kontroll av  skatteoppkreverfunksjonen
Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skalleoppkreverfunksjonen, jf. rapport datert
22.05.2018.
Kontrollen har omfallet følgende hovedområder

internkontrollen ved skatieoppkreverkonlorel
skalleregnskapel

Skaneoppkreverkonlorel er ikke gitt pålegg som følge av kontroll.

2. Skatteregnskapet
Skalleoppkreverens arbeid med skatteregnskapel innbefatter regnskapsføring, regnskapsavleggelse,
behandling av  inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling lil skallekredilorene.

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet

Skalteoppkreveren bekrefter at skatteregnskapel for 2018 er  ført,  avsteml og avlagt  i  samsvar med
gjeldende forskrifter og retningslinjer, ll lnsiruks for skatteoppkrevere av &april 2014  §  3-3 nr. 2.
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2.2  Vurdering av  Skatteinngangen

Det vedlagte årsregnskapet  viser Skatteinngangen  for regnskapsérel 2018,

Total  skatte-  og  avgiftsinngang i  forhold til foregående  regnskapsår

JEVNAKER
' 2013 2017

Fordell (H Folketrygden -  arbeidsgiveravgifl 112 085 015 106 345 285

Fordelt iii Folketrygden — medlemsavgifl 164 054 652 156 976 127

Fordelt m i?m 36 133 696 33 951 817
Fordell 1H kommunen 167 525 433 157 513 300

Fordelt 1i1 Staten 195 275 115 187 367 720

Krav  som er  ufordell 72 —1

Videresending plassering  meliom -271 618 48182
kommuner

674 902 291  642136  067

Kommentar: Del er en  økning i Skatteinngangen  fra 2017 til 2018 på 5.09  %

LUNNER
2018 2017

Fordell til Folketrygden -  arbeidsgnveravgifi 114 358 003 108 541 399

Fordelt til Folketrygden — mediemsavgifi 235 797 749 233 486 042

Fordelt til Fyikeskommunen 53 413 452 50 870119

Fordelt til kommunen 250 416 760 238 287 566

Forde” lil Staten 284 644 374 285 284 771

Krav som er ufordelt 2 -2

Videresending piassenng  mellom 8 885 35 042
kommuner

938 639 225 916 504 937

Kommentar: Det er en  økning i Skatteinngangen  fra 2017 lii 2018 på 2,41 %.

GRAN
2018 2017

Fordelt Ul Foikeirygden  »  arbeidsgiveravgifi  278 428 033 266 172 115

Fordelt til Foiketrygden  -  medlemsavgifl 342 369 239
331 569 721

Fordelt til Fylkeskommunen 75 908 658 72 742
850

Fordelt tll kommunen 356 430 414 341 303 856

Fordelt lil Staten 435 864 417 422 634 139

Krav som er ufordelt 3 0

Videresending plassering  meliom 18 526 46 860

kommuner
1489 019 290  1434  405 821

Kommentar: Det er en  økning  1 Skatteinngangen fra 2017 lil 2018 på 3,8 %.

Kommunens  andel  av  skatteinngangen i regnskapsåret

JEVNAKER

Tabell  viser skatteinngang  pr. 31/12 iforhold til budsjett for året

Årsrappon 201B/dato: 18.01.2019 Skatiecppkreveren  for  Hadeiand



BudSJeuen skalteinngäng

Fordeit  skatt til kommunen

Oppnådd  %  "1 forhold til budsieit
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2018 2017

155 732 000 147 904 ooo
167 525 433 157 513 360

107,57 106,49

Kommentar:  Det er en  økning i skalleinngangen  fra 2017 til 2018 på 6,35 %.

LUNNER

Tabell  viser skatteinn  an r. 31/12  i  forhold  m  buds'enfor året

Budsjettert  skatteinngang

Fordelt skall  m  kommunen

Oppnådd  % i  forhold til budsjett

2018 2017

238 600 000 228 743 000

250 416 761 238 287 566

104,95 104,17

Kommentar:  Det er en  økning i skaiteinngangen  fra 2017 til 2018 på 5,01 %.

GRAN

Tabell viserskatteinn  an r,31/12  i forhoid  til budsjett for året

Budsjettert  skatteinngang

Forden  skatt  til kommunen

Oppnådd %  i  forhold lil budsieit

2018 2017

339 497 000 321 826 000

356 430 415 341 303 856

104,98 106,05

Kommentar:  Det er en  økning i skatteinngangen  fra 2017  m  2018 på 4,43 %.

2.3  Margin

Ved hvert  periodiske  oppgjør  i inntektsårei  og de  seks  første månedene  i  året etter inntektsåret skal
skatteoppkrever holde  tilbake  en bestemt  prosent  av  innbetalt  forskuddstrekk og forskuddsskatt som

margin.  Marginen skal  brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skall ved avregning.

Tabellen under  viser marginavsetning for innteklsérene 2017 og 2018,

Jevnaker  0532

Innestående mar in
For m e avsall mar in
For  lite  avsall mar in
Prosemsals

Lunner 0533

Innestående mar in
For m e avsatt mar in
For Me avsatt  mm  in
Prosentsats

Årsrapport 2018/dalo: 18.01.2019

per 31.102018 per 31.12.2018
inntektsåret 2017 inntektsåret 2018

O 38 479 323

3 516 419
8 8

per 31.102018 per 31.12.2018
Innleklsår912017 inniektsä7912018

0 56 462 595

3 259 435
8 8
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Gran 0534
per 3110 2018 per31.122018

mnlektsåret 2017 mntektsåret 2018

innestående mar in 0 92100 917

For m e avsatt mar in
For mejvsaflmar in 1 865 215

Prosenlsals 9 9

Kommentarer  til  marginavsetningen
Kommunene er ved Here anledninger bedl om å vurdere å øke marginavselningen. Del er forehap‘vg ikke

gitt signaler på at marginavselning v1l bli endrel,

3. lnnfordring av krav
I  henhold  til skatteoppkreverinslruksen § 4-3 ska] innfordring iverksettes uten unød1g oppho1d etter

forfall, og gjennomføres eller en he1het11g vurdering. Ved vurdering av innfordringsliltak  skal

skafleoppkreveren legge avgjørende vekt på 1i1tak som enkellvws eHer samlet  bidrar  li1 ak oppgjør kan

skje hurtig og effektivt, samlidig som det overfor skyldner bhr utvist den hensynsfullhet og varsomhel

sum forholdene Water.

3.1  Restanseutviklingen
Totale restanser  ug berostilte krav

TabeHen viser totale restanser og berostille krav for 2018 og 2017. samt endring fra i fjor for restanse

og berosulte krav.

Jevnaker 0532

Restanse Herav Restanse Herav Endring i  Endring i

31.12.2018 berostil!  31.12.2017  berostilt restanse berostilt

restanse restanse restanse

Skam” 31.12.2013 31.12.2011
Reduksjon Reduksjon

H (->
Økmn  +  Øknin  +

Sumrestanse
r.  skatteart

Arbeids 1verav  m 778 399 0 e45 200 0 .57 501 0

Anistskatt U o 0 U o o

Finansskall D 0 0 (l 0 0

Forsinkelsesrenter 1 375 636 0 1 253 420 0  +122 216 0

Forskuddsskatt D 0 o 0 g 0

Forskuddsskatt 3627 528 0 3667 257 0  .239 729 o

erson

Forskuddstrekk 1 630 764 0 1 122 451 0 +508 233 o

Geb r 0 0 0 U 0 o

lnnfordnn sinntekter 176 765 0 185 837 0 .9 072 0

Inntekt  av  summarisk 0 0 U D o o

feHeso pg'ør
Ki1deskatl 0 O U 0 0 0

Restskatt 357 635 u 200 emo 0  +157 035 0
Reslskalt  erson  15 851 583 o  15 795 532 0 +56 056 a
Tvan smurkt 813 346 0  490 424 0  +322 922 0

Sum  restanse o 0 u 0 0

diverse krav
Diverse krav O 0

Sum  reslanse  24 511661 0 23 761 751 0 +349 910 0

pr.  skatteart
inkl.  diverse krav

o

o

a
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Kommentarer til  restansesituasjonen  og  utviklingen i restanser
En  økning på de  fieste  typer  krav  forårsakes akliv arbeidsgiverkontroli. l 2017 medførte

arbeidsgiverkontrolien en  økning  av  inntekt  med [H sammen ca, 9,5 miliioner for samtiige  3  kommuner.

Vedlak eller mesteparten av avhoidle boketlersyn er fattet av skatteetaten  i  2018. Denne  økningen i

inntekt  gjaldt hovedsakelig  økning i inntekt  på personlige  skallepliklige  og medførte derfor en  økning på

restansen på personlige. For noen enkelte saker har den påvirket størrelsen på arbeidsgiveravgiilen på

upersonlige skattepliktige (arbeidsgiveren), økning i grunniag arbeidsgiveravgifl  etter gjennomføn

arbeidsgiverkontroli  i  2017 utgjør ca. kr 2,5 miil.

Øknin  forskuddstrekk. Vi avventer med å  avskrive  reslansen på forskuddstrekk for en del selskaper  i

konkurs, da forhoidene  skai  anmeides. Skalteoppkreveren for Hadeland vil forsøke å  huide  mistenkte

strafie» elier sivilreltsiig ansvarlig  for manglende  innbetaling  av forskuddstrekkel.

Øknin  lvan  smulkl  Del er en  betydelig økning i  reslanse på tvangsmulkten som kan forklares med al

skatteetaten nå sjeldent iemper på  ilagt  tvangsmulkt  i kiagesaker (litt  lempeligere  praksis  1 2017 grunnet

overgang til nytt regelverk er opphørt).  Iiagi  lvangsmuikt blir nå som hovedregel fasthoidli klagesaker

Økning  restskalt:
Av ubetalt restskatt for inntektsåret 2017 er ca 50.000 meldt  i  konkurs og ca. 300.000 hvor det er
avhoidl utlegg og det er tatt pant som forventes å dekke kravet.

Lunner 0533

Restanse Herav Restanse  Herav Endring i Endring i
31.12.2018  berostilt  31.12.2017  berostilt restanse berostilt

Sk tt rt restanse restanse restanse

3 ea 31.12.2013 31.12.2017
Reduksjon  Reduksjon

(-) H
Øknin  +  Øknin  +

Sum  restanse
pr.  skafleart

Arbeids iverav  ift 848 239 0 783 807 0 +64 432 l)
Anistskatt 0 0 0 O 0 0
Finansskau 0 0 0 0 0 0

Forsinkelsesrenler 3074 960 48 168 2 769 214 48 168 +305746 0
Forskuddsskatt 361 0 361 O +361 0
Forskuddsskatt 3  382 542 0 2 586 137 0  +796  405 0

erson
Forskuddslrekk 1 177 925 0 743 316 0 +434 609 0
Geb r 0 0 0 0 0 0
Innfordrin sinnlekler 1 61B 909 8 095 1 441 597  B  095 -177 312 0
Inntekt  av summarisk D 0 0 0 0 0
felleso 'ør
Kildeskatt D 0 0 0 0 O
Restskatt 787 124 0 580 105 0 +207 019 0
Re$tskan  erson 9 642 806 63 680 8 640 861 63 680 +1 001 945 0
Tvan Smuiki 705 328 0 539 920 0 +165 408 0
Sum  restanse 1 921 0 0 0  +1 921
diverse  krav
Diverse  krav 1 921 0 O 0 +1 921 0

Sum  restanse  21 238194 119943 18 085 318 119 943 +3152 876 0
pr.  skatteart
inkl. diverse krav
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Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

En økning på de  fleste typer krav forårsakes  aktiv arbeidsgiverkonlroll, l 2017  medførte

arbeidsgiverkcntrolien en økning av inntekt med (ii  sammen  ca. 9,5 millioner for samtlige 3  kommuner

Vedlak etter mesteparten  av  avholdte boketlersyn  er fattet av skatteetaten i 2018.  Denne  økningen i

innlekl gjaidt hovedSakeilg økning i inntekt på personlige skaltepiikiige og  medførte defior  en økning på

restansen  på personiige. For  noen  enkeiie  saker  har den påvirket  slørrelsen  på arbeidsgiveravgiflen på

upersonlige skattepliktige (arbeidsgiveren), økning i  grunnlag arbeidsgiveravgift eller  gjennomført

arbeidsgiverkonlroil i 2017  utgjør  ca. kr 2.5 miil.

Øknin  forskuddstrekk: Store  deier av  reslanse forskuddstrekk gjelder krav  i firma  hvor  det er  åpne!

konkurs. der dei er  adgang  biir  forskuddstrekk nektet godskrevet  hos daglig ieder/slyrels leder.

Forskuddsirekkei blir  stående  som  krav  inntii evt. resiskali blir innbeiait hos den  person hvor

forskuddstrekk  ikke er godskrevet.
Vi  avventer  i tiilegg med  å  avskrive  restansen  på  forskuddstrekk  for en dei seiskaper i konkurs. da

forholdene skal  anmeldes.  Skatteoppkreveren  for  Hadeland  vil  forsøke å holde  mistenkte slrafie— eiler

sivikellsiig ansvariig for  manglende  innbetaling av  forskuddstrekkel.

Øknin (van  smulkL  Det er en  merkbar  økning i  reslanse  på tvangsmuiklen som kan  forklares  med al

skalleelaien nå sjeideni  lemper  på ilagt  lvangsmulkl  i  klagesaker (Wilt iempeiigere praksis i 2017  grunnet

overgang  m  nytt regeiverk er opphørt).  Hagl tvangsmulkt  blir nå som hovedregei  fastholdt  i klagesaker.

Øknin  restskatt  u  ersorfli  e:  Skatteetaten  har fattet  vedtak  om endret fastsetting som  medfører  at

reslansen  blir  redusert  med ca.  350.000. Store  deier av  gjenstående reslanser gjelder krav  i firmaer

hvor  det er  åpnet  konkurs.

Gran  0534

Restanse Herav Restanse Herav Endring i Endring i
31.12.2018 berostilt 31.12.2017 berostilt restanse berostill

restanse restanse reslanse
Skam" 31.12.2019 31.12.2017

Reduksjon Reduksjon

(-) (-)
Øknin  +  Øknin  +

Sum restanse
pr. skatteart

Arbeids  iverav  ift i 547 459 0  1 738101 0  +90 635 0

Aflislskall 0 0 0 0 0 0

Finansskau 0 0 0 0 0 0

Forsinkelsesrenter 3  059 292 5900 3 996 391  8  900 37 099 o

Forskuddsskatt 70 540 0 31 305 0 +39 174 o
Forskuddsskatt 7  000 319 144 296 7 095 194 144 206 +94 375 o

erson

Forskuddslrekk 2 700 725 0 2 400 513 D  +299  913 0

Geb  r 0 0 0 0 0 0

inniordrin smntekier 305 160  4  890 328 990  4  890 +23 830 0
inntekt av summarisk 0 0 0 0 o 0
feileso 'ør
Kildeskatt 0 0 0 0 0 0

Reslskall 2 052 633  . 0 1 092 042 0 +950 591 o

Restskatt  erson 20 312 977 637 440 20 330 693 637 440 725 716 0
Tvan  smuikl 1 563 042 0 1047 827 o  515 215 0

Sum restanse D 0 0 0 o 0

diverse krav
Diverse krav 0 0 0 0 o 0
Sum restanse 39 512157 795 525 38 069122 795 526 +1 543 035 0
pr. skatteart
inkl. diverse krav
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Kommentarer  til  restansesituasjonen  og utviklingen i restanser
En  økning  på de  flesle  lyper krav forårsakes  aktiv  arbeidsgiverkonlroil l 2017 medførte

arbeidsgiverkontroilen en  økning  av  inntekt  med lil sammen ca. 9,5  miliioner  for  samtlige  3 kommunen

Vedtak etter mesteparten av avhoidle bokettersyn er fattet av skalleelaten  i  2018. Denne  økningen i

inntekt  gjaidl hovedsakelig  økning i inntekt  på  personiige skaitekiige  ug medførte derfor en  økning på

reslansen på  personlige.  For noen enkelte saker har den  påvirket størreisen  på arbeidsgiveravgiflen på

upersonlige skattepliktige  (arbeidsgiveren),  økning &  grunnlag arbeidsgiveravgift  eller gjennomført

arbeidsgiverkomroll i  2017 utgjør ca. kr 2,5  mili.

Øknin  forskuddstrekk. Vi avventer med å  avskrive  reslansen på forskuddstrekk for en del selskaper

med gjennomført konkurs, da forhoidene skal anmeldes. Skatleoppkreveren for Hadeland vii forsøke å

holde  mistenkte  strafie—  eHer sivilrellsiig ansvarlig for manglende mnbelahng av forskuddslrekket.

Øknin  (van  smuikl.  Det er en  merkbar økning i reslanse på tvangsmulkten som kan forklares med a1

skatteetaten nå sjeldent lemper på  ilagt lvangsmuikt i  klagesaker  (litt iempeiigere praksis i  2017 grunnet

overgang m nytt regelverk er opphørt). Ilagl tvangsmulkt blir nå som hovedregel  fasihoidt i kiagesaker.

Øknin resiskall  u  ersonli  e. Det vii komme en  innbetaling på ca. 1.9  mill. i  løpet avjanuar 2019.

Restanser eldre  år

Tabeilen viser lolaie resianser  eldre år og  reslansene  på reslskatl person for de samme årene.

 

Jevnaker  0532

lnnteklsår Sum  restanse (debet) Herav skattean
"Restskatt  —  erson”

2016 2 581 142 1 822 263
2015 1 368 268 999 847

2014 1 368 492 996 389

2013—19XX 13394 721 --------------------------------

Lunner  0533

Inntektsår Sum  restanse  (debet) Herav skatteart
"Restskatt  —  person"

2016 1  674 711 632 180

2015 978 874 407 799

2014 1 286 212 580 548

2013—19XX 9133267

Gran  0534

Inntektsår Sum  restanse (debet) Herav  skatteart
"Restskatt  —  erson"

2016 3 247 090 1 955 968

2015 1 506 271 1 286 348

2014 2 002 027 1 361 135

2013—19XX 19 491 348

 

Kommentarer  til  restanser  og restanseoppfølgingen  for eldre år

Kommentarer  til  restanser  for eldre år:
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Jevnaker:
Del er en økning l sum restanse fra 2017 lll 2018 på kr 849 910. Denne kan forklares med faslsellelSer

etter avholdte bokellersyn.

Lunner:
Del er en øknlng  i  sum reslanse fra 2017 til 2018 på kr 3152 876. Denne kan forklares med

fastsettelser eller avholdte bokellersyn.

Gran:
Det er en øknmg l sum reslanse fra 2017 lil 2018 på kr 1543 035. Denne kan forklares med

fastsettelser eller avholdte bokellersyn.

Foreldelse:

Jevnaker:
Antall  krav  som var foreldet pr. 31.12.2018:  6

Samlel beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2018: 8 057

Lunner:

Antall  krav  som varforeldet pr. 31.12.2018: 10

Samlet beløp på krav som var foreldet pr, 31 122018: 61 218.

Av foreldra beløp ulgjør kr 29100lskyldlgforskuddslrekk på en upersonlig skauepliklig som ble

underkjent på daglig leder i selskapet

Gran:

Antall  krav  som var foreldet pr. 31.12.2018: 9

Samlet beløp på  krav  som var foreldet pr. 31 .12.201B: 130 550

Av foreldra beløp utgjør kr 113 561 beløp i reslskall 2004 knyttet til en skattepliktig.  Kravet  ble

avskrevel/ eller godkjenning fra skalleelaten.

Skatleoppkrever har den 16.01.2019 gjennomgå" rapporlen Restansellsle — forelda  krav  dalo t.o.m.

31.12.2018.

3.2  lnnfordringens effektivitet

Vurdering av resultatet pr. 31.12.2018
Vi er godt fornøyd med oppnådde resullaler og særlig ut  i  fra bemanningsslluasjonen.

Resultatene for restskatt person påvirkes av en rekke variable mer eller mindre utenfor

skatleoppkrevernes kontroll. Kontoret følger DTI (debitor tilpasset innkreving) løpel og kontorel legger

ned store ressurser på innfordring restskatt personllg. Delte Vll fortsette å  være  et viklig fokusområde.

Resultater på innfordring av reslskall for 2016 på personlige skallepllktige er over fastsatte målkrav for

kommunene Gran og Lunner. Resullatene på innfordring av restskatt personlige på  Jevnaker  er  under

målkravel for 2018, men \nnenfor kriteriene for rapportering faslsatl av skatteetaten.

Vurdering av sammenheng mellom  aktivitet  og resultat
Med hensyn  m  at aklw arbeidsgiverkontroll medfører øknlnger i lnnlekt og grunnlag for

arbeldsglveravgifl er det verdt å påpeke et gode innfordringsæsultaler på omtrent alle  skattarter  l 2018

viser at lnnfordrlng gjør en ulmerketjobb ved å kreve inn reslansene.

Framover forventer Vl al avdekking eller gjennomførle bokellersyn og dermed økning l inntekt] grunnlag

for arbeidsgiveravgifl vil jevne seg ut og ligge på omtrent samme nlvå hvert år.
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For å få enda bedre resultater på innfordring testes det å jobbe mer  i  learn, ved å innføre «workshop»

hvor  ansatte  på innfordring går gjennom resianselisiene  i  sammen og lager  en pian for oppføiging/

innfordringslillak  i  feilesskap. Dette  har  etter vår mening fungert  bra  og bidrall  til heving av  kompetanse,

utveksling  av  erfaringer, og bedre resullaler på innfordringsområdei.

i  2018 ble de!  bruki  mindre ressurser enn  planiagt  iii innfordringsarbeidei da  sykefravær blant ansatte

krevde omfordeling av  arbeidsoppgaver og prioriteringer.

[  tråd med styringssignalene fra Skaliedirektoraiei og skaiteeiaten er det  pianiagl  å bruke mer ressurser

på  aiternaiive  innfordringstiltak som anmeldelse, saml holde mistenkte  ansvarlig for mangiende

innbetaling  av  forskuddstrekk  i  konkurssaker. Det er  i  tiliegg el mål om å anvende  arrest  som et effektivt

innfordringslillak  i  akluelle saker for å  sikre  våre  krav  på et (idiigere stadie, En dei  av  ressurser  i  2018

ble  brukt  på å få hevet kompetanse på dette området.

Skatteoppkrevers  eventuelle  tiltak  for å bedre effektiviteten  i  innfordringen
Vi ønsker å videreføre tettere  samarbeid  meliom  ansatte  på innfordring ved å bruke «workshop» på
innfordnngsornrådel  i  2019  i  enda slørre utstrekning enn  i 2018.  Dene  tiltaket  ble påstartet som et
«teslprosjekt»  i  2018, Arbeidet bygger på å gå gjennom restanselistene  i  feilesskap, vurdere  uiike
innfordringsliitak og komme med innspill på hvilke innfordringstillak som kan være aktuelle. Inlensjonen
er a1 fiere  av  «eidre  saker»  får en fortløpende gjennomgang, samt  at  vi  skal  utnytte kompetansen lil den
enkeile  i  større uislrekning, Delle vil etter vår mening  bidra  (ii at innfordring iverksettes ulen unødig
opphold eller  forfall,  og gjennomføres etter en heineilig vurdering.

Omtale  av  spesielle  farhald

Skaiieoppkreveren for Hadeland  har i  2018  halt  færre ressurser iii utføring  av  oppgaver enn  forutsatt.  Vi

håper at kontoret vil være  fulit  bemannet  i  201B.

Anmeldelser

Del har ikke vært  angitt  anmeideiser  i  2018. Vi er  i  tett  diaiog med Puiiliel vedrørende  saker  som  skal

anmeldes (hovedsakelig på bakgrunn  av  gjennomførl bokettersyn). To mistenkte (iedeisen iselskapet) i

lo  ulike saker  er  varsiei  om anmeldelse  i  2018, anmeldelse  skal  oversendes [ii Politiet  i  starten  av  2019

eller  at  svarfristen for varsel om anmeldelse er gått ut.

Arrest

Vi har fåli god veiledning og fagiig slølie  fra  skatteetaten ved vurdering av arrest [  aktuelle  saker,  Det er

gjennomført en  arrest i  2018. Vi  har  som intensjon å  la i bruk arrest  som et effektivt virkemiddei for å

sikre  våre  krav  på et tidligere stadie.

Vi håper  at  større  fokus  på anmeldelse] erstatningssaker,  samt  tellere  samarbeid  med Poiitiet  i
anmeldelsessaker vil  ha  preventivt og oppdragende effeki på  iiiojaie  skaliepliktige.

3.3 Særnamskompetanse
Kontoret  har  ikke benyttet ordinær namsmann til innfordring av skattekrav.  Særnamskompelanse

brukes  l  fiere innfordringssaker og  har tilføri  til sammen ca. kr 700.000  i  gebyrinntekler for samtlige tre

eierkommuner. Vi anvender særnamskompelanse uten unødig opphoid. Vi mener  at bruk av

særnamskompetanse er direkte koblet mot våre gode resultater på innfordringsområdel.
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4.  Arbeidsgiverkontroll

4.1  Organisering av arbeidsgiverkontroI/en

Skalieoppkreveren for Hadeland utfører arbeidsgiverkomroller i alle tre kommunene som  inngår  i

samarbeidet. Der flere kommuner samarbeider om å utføre kontroller, skal fastsatt krav på 5 % nås

samlet sett, Målet vårt er likevel al det skal avholdes ca. samme andel kontroller  i  aHe tre kommuner.

Vi har en fast  ansall  regnskapskonirollør Den formelle skallenppkreveren bruker  i  dag ca 30  %  av sine

arbeidsressurser lil arbeidsgiverkontrollen. Avtale med Nedre Romerike kemnerkontor om kjøp av

arbeidsgiverkonlroller er videreført  i  2018.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller

Antall planlagte kontroller for 2018 var 57 stykker Delle utgjør 5 %  av totalt antall opplysningspliklige  i

kommunen. VI videreførte avtale om kjøp av 40 kontroller fra Nedre Romerike kemnerkontor som har

fullført alle kontrollene  i  2018. Vi har gjennomføri 17 kontroller på egen hånd og har dermed oppnådd

antall planlagte kontroller for 2018.

Antall gjennomførte kontroller  i  2017 var 56 stykker og aniall gjennomførte kontroller  i  2016 var 0.

4.3 Resultater fra kontrollene

Totalt antall kontroller l 2018  — 57 stykker.

Sum anlall kontroller med treff/avdekking  —  16 stykker.

Endringsforslag
Beløp egenrellel (inntekt og grunnlag aga) pa selskapsnivå — kr 382.693
Beløp fra fullførte rapporter  i  rapporteringsårel med endringsforslag, forslag oversendt

skatteetaten for vedtak  — kr 2.509.948.

Skalleoppkreveren er godt fornøyd med oppnådde resultater på området arbeidsgiverkonlroll og særlig

ul ifra bemanningssituasjonen. Vi har Oppnådd kravet til antall arbeidsgiverkonlroller, samt har

gjennomført flere avdekkingskontroller med avdekning (avdekking  i  ca. 65 % av kontroller). Avdekket

beløp utgjør ca. 2.9 mill. (egenrelling foretatt l forbindelse med kontrollen + rapporter sendt til vedtak lil

skatteetaten).

Det ble gjennomført flere formalkontroller som har medføri treff  i  form av egenretling. Vi erfarer at

mange lormalkonlroller  i  "sanntid" er kontroller med "ireff" da det avdekkes materielle feil som medfører

beløpsmessige endringer som rettes opp av konlrollobjeklene eller oppfordring i  konirollrapporl.

l  2018 har vi kombinert videreopplæring av vår regnskapskomrollør, med produksjon av egne kontroller.

Hovedformålet var å ha større fokus på ulplukk av kontrollverdige objekter med avdekkmg/ treff.

4.4 Vurdering av  kontrollaktiviteten

Vl opplever at infokontroller som gjennomføres som tiltak for oppfølging av nyetablerte virksomheter

(hovedsakelig i  a-krim bransjen) ofte fører til at konirollobjeklene retter opp feil på eget initiativ på et

tidligere tidspunkt. Nyetablerte selekaper får  i  tillegg  nyttig  informasjon om regelverket som bidrar til at

de får et godt utgangspunkt for å øke eiterlevelse

Vi ønsker samtidig å ha større fokus på ulplukk av kontrollobjekler med formål om å øke antall

avdekkingskontroller. Det jobbes kontinuerlig med å få bedre kompetanse på ulplukk av gode

kontrollobjekler lil avdekkingskontroll.
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Ansatte som har ansvaret for å utføre arbeidsgiverkonlroil hos oss har  i  iøpet av året deiiaii på kurs,
iagdager og møter avholdt av Skatt øst og NKK

4.5 Samarbeid med  andre  kontrollaktørel
Vi satser på å oppnå lettere samarbeid med andre koniroliakiører og ønsker å bruke mer ressurser til
dette formåielv

Skatteoppkreveren samarbeide! med kommunen sum innkjøper

Skaiieoppkreveren for Hadeland har informert kommuneledelsen på VKS møte
(veriskommunesamarbeid) angående muiighelene for Samarbeid for bekjempelse av a—krim

Kommuneiedelsen Viste sm inieresse for å sette  i  gang samarbeidet. Det ble etablert kontakt med

innkjøpsansvarlig for det interkommunale samarbeidet. Skatleoppkieveren  i  sammen med
innkiøpsansvariige deiiok på et infomøte arrangert av Skatt øst viet m bekjempelse av a—krim og

samarbeidet meilom skatteoppkreveren og kommunene som Innkjøper. VI satser på å oppnå tettere

samarbeid med våre kommuner og komme  i  gang med å innhente ulvidet skatteattest for de fieste av

kommunenes leverandører I 2019.

Fellesaksjoner

Vi har oppnådd god dialog med arbeidstiisynei Det gjennomføres Jevnilge feliesaksjoner på
byggepiasser.  i  2018 har Vi samarbeidel med arbeidstilsynet og skalteoppkreveren  i  Vestre Toten om
byggeplasskonlroiler. VI har til hensikt å forlselle dette samarbeidet. saml engasjere skattepalrulien for

å være med for gjenndmføring av betryggende ID-kontroli. Bekjempeise av a—krim og tverretatlig
samarbeid er fortsatt eit av de hovedsatsningsområdene for arbeidsgiverkonlroiiv

Samarbeidet med andre kemnerkontor
Samarbeidet med Nedre Romerike kemnerkontor om kjøp av kontroilqenesier fungerer meget godt. Vi
er godt fornøyd med kvaliteten på leverte Uenesler. Samarbeidet tilfører oss faglig styrke, og reduserer
sårbarheten ved fravær.

Aviaie om  kjøp  av kumroiitjenesler fra Nedre Romerike kemnerkontor  blir  deivis videreført l 2019 (det er

inngått  avlaie om kjøp av 20 koniroiler). Vi pianiegger i tiilegg å kjøpe noen kontrolier fra Oslo
kemnerkontor med hovedførmåi om å heve kømpelanse på arbeidsgiverkoniroil og innhente erfaringer
fra el større fagmiljø.

Samarbeidet mellom regnskapskontrollørene  i  Oppland Fylke

Samarbeidel er meget godt. Oppland Kommunale Regnskapskonlmilørers Forening (OKRF) er en aktiv
forening og konlroiiørene  i  fylket har mye erfaring og vi drar nytte av hverandres kompetanse.

4.6 Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak
Skaileoppkreveren for Hadeland sender ut velkomstbrev med informasjon om regeiverk vedrørende

lønn, skatieirekkskonio og diverse til alle nyetablerte virksomheter  i  våre kommuner.

Med formålet om å øke eilerieveisen gjennomfører vi noen informasjonskontrofler rettet hovedsakellg

mol nyelablerle virksomheter  i  a-krim bransjene.

Sted/dato:
Rpa,18.01.2019
x. ) Y  .
\ n     

,  «  ifm  ,  *
Skatteoppkreverens  slgnatur
Anastasia  Aus

Vediegg, Årsregnskapet for 2018

Vediegg Ul årsregnskapet
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