
Kontrollutvalget 
Sekretariatet 

 

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

 

 

Gjøvik, 10. januar 2018. 
J.nr./referanse: 01-19/GR/ks 

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

 
 
 
 
Kopi til orientering: 
 Ordfører og rådmann 
 Innlandet Revisjon IKS  

 
 

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Fredag 18. januar 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 

 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 
 

Innlandet Revisjon IKS deltar slik på møtet: 
 

 Sakene 02-04: Daglig leder Bjørg Hagen deltar. Sakene er satt opp til behandling fra kl. 
0900. 
 

 Sak 08 - Regnskapsrevisjon/status: Oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard detlar. 
Saken er satt opp til behandling kl. 1330. 
 

 
 

Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



KONTROLLUTVALGET I
GRAN KOMMUNE

SAKSLISTE

FOR MØTE I GRAN RÅDHUS
Fredag 18. januar 2019 kl. 0900

(møterom «Brandbukampen»)

SAK NR. 01/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.2018

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

SAK NR. 03/2019 INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENLIGNING AV
REVISJONSKOSTNADER (BENCHMARKING) OG
UTVIKLING AV SELSKAPET

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

SAK NR. 05/2019 ETABLERING AV RUTINE FOR EKSTERN VARSLING AV
KRITIKKVERDIGE FORHOLD I GRAN KOMMUNE

SAK NR. 06/2019 EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER: ANALYSER
FOR 2016-2017 (RAPPORT FRA TEKNISK
BEREGNINGSUTVALG)

SAK NR. 07/2019 OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
OG SELSKAPSKONTROLL 2016-2019

SAK NR. 08/2019 REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2018

SAK NR. 09/2019 MØTEPLAN 2019

SAK NR. 10/2019 REFERATSAKER

Gjøvik, 9. januar 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. 01/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.11.2018 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 18.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 30.11.2018 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.11.2018 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

 
 
Fredag 30. november 2018 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 – 1500. 
 
Som medlemmer møtte: 
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (Gbl), nestleder  
Trine Ruud (H)  
Hilde Kristin Smerud (Frp) 
Bjørg Kværn (Ap) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Rådmann Lars Ole Saugnes (sakene 54-56), og kommunalsjef Familie og 
velferd Janicke Breckhan (sak 54), kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby (sakene 55 og 
56) og tildelingsenheten ved Lisa Tolpinrud (sak 55).  
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer, og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS, NRK Oppland og avisene Hadeland og Oppland 
Arbeiderblad. 
 

 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Bjørn Austad Hvaleby som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 53/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.10.2018 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.10.2018 godkjennes.
 

 
 
SAK NR. 54/2018 DIAGNOSESETTING OG REGISTRERING AV PSYKISK 

UTVIKLINGSHEMMEDE I GRAN 
 

Fra behandlingen: 
 Kommunalsjef Familie og velferd Janicke Breckhan orienterte om: 
 

 Vilkårene for registrering (Rundskriv IS-3/2018 - tre vilkår: 
Har diagnose, har fylt 16 år og har vedtak om tjenester etter 
helse- og omsorgstjenesteloven). 
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 Rutinene i Gran kommune for registrering av psykisk 
utviklingshemmede. 

 Antall registrerte (73 registrerte pr. 01.01.2017) 
 Utviklingen i antall registrerte siste 10 år og årsaker til 

økningen. 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i presentasjonen har kontrollutvalget 
inntrykk av at Gran kommune har gode rutiner for 
registreringen og rapportering av psykiske 
utviklingshemmede.  
 

2. Økningen i antall personer som er registret i perioden 
2011-2018 synes å ha naturlige forklaringer. I hovedsak 
skyldes økningen at man i 2016 fikk ansvar for fire 
personer som tidligere hadde bodd på institusjon. 
 

3. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen ikke er 
involvert i diagnosesetting. Dette gjøres primært av 
spesialhelsetjenesten.  

 
4. Kontrollutvalget har inntrykk av at kommunen har sikret 

at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for 
diagnoser til alle som er registrert og rapportert som 
psykisk utviklingshemmede.  

 
 
 
SAK NR. 55/2018 TILDELINGSENHETEN I GRAN KOMMUNE  
 

Fra behandlingen: 
 Rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef Helse og omsorg Mette 

Mosby og tildelingsenheten ved Lisa Tolpinrud orienterte, med fokus 
på blant annet: 
 Organisering, bemanning i tildelingsenheten. 
 Krav i lovverket til tildeling av tjenester. 
 Hva ligger i begrepet «nødvendige helse- og omsorgstjenester». 
 Brukertilfredshet og forventninger. 
 Kommunens mål om at folk skal få mulighet til å bo hjemme så 

lenge som mulig. 
 Samhandlingen mellom behov/tildelinger og 

økonomisk/personalmessig ressurs til å levere tjenestene. 
 Turnusplanlegging. 
 Overordnet ledelse av tildelingsenheten, sykefraværsoppfølging 

mv. 
 Saksbehandlingsrutiner ved tildelingsenheten. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget har inntrykk av at rådmann, kommunalsjef 
og tildelingsenheten er bevisst forholdet mellom brukernes 
rettigheter til tjenester (lovkravene), og tilgjengelig kapasitet 
og økonomiske ressurser i enhetene.   

 
2. Kontrollutvalget mener det fortsatt må jobbes med å sikre 
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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.  

 
3. Saken følges opp i tilknytning til kontrollutvalgets 

oppfølging av hjemmetjenesten våren 2019, jf. 
kontrollutvalgets vedtak i møte den 01.10.2018 (sak 
42/2018). Kontrollutvalget ønsker i den forbindelse også å få 
mer innblikk i kommunens handlingsrom når det gjelder 
lovpålagte tjenester på områder, jf. kravet om å yte 
«nødvendige helse- og omsorgstjenester».  

  
 
 
SAK NR. 56/2018 HJEMMETJENESTEN: OPPLÆRING AV VIKARER  
 

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

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

 
 Kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby orienterte 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. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget tar til orientering at rutinene for opplæring 
innenfor hjemmetjenesten er styrket gjennom revidering av 
sjekkliste for opplæring, og økt bevissthet rundt oppfølging av 
rutinene.   
 

 
 
SAK NR. 57/2018 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET 

VEDRØRENDE BARNEVERNSAK 
 
Fra behandlingen: 

 Møtet ble lukket i forbindelse med behandlingen av saken, jf. 
kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13. 

 
Utvalgsleder orienterte om innholdet i den mottatte henvendelsen. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.  
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2. Da saken er under behandling i rettsapparatet er saken ikke 
aktuell for oppfølging fra kontrollutvalgets side.  

 
 
 
SAK NR. 58/2018 RUTINER FOR LØPENDE RAPPORTERING TIL 

KONTROLLUTVALGET VED GJENNOMFØRING AV 
REVISJONSPROSJEKTER 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar Innlandet Revisjon IKS sine rutiner 
på området til orientering. 
 

2. Det bes om at Innlandet Revisjon IKS strammer opp 
praktiseringen av rutinene, slik at kontrollutvalget aktivt 
blir orientert ved forsinkelser med bl.a. angivelse av nytt 
leveringstidspunkt. 

 
 
 
SAK NR. 59/2018 MØTEPLAN 2019 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Neste møte fastsettes til fredag 18.01.2019 kl. 0900. 
2. Møteplan for resten av 2019 fastsettes i neste møte.  
 

 
 
SAK NR. 60/2018 INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 

2019 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å reise til 
Kontrollutvalgskonferansen 2019 den 30. – 31. januar 2019.  
 

 
 
SAK NR. 61/2018 REFERATSAKER 
 

Fra behandlingen: 
1. Orientering om muntlig henvendelse til kontrollutvalget v/leder 

vedr. TT-kort (ikke en sak for kontrollutvalget, men evt. 
klagenemnda) 

2. Saksliste – kommunestyrets møte den 18.10.2018 
3. Saksliste – kommunestyrets møte den 15.11.2018 
4. Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets budsjett for 2019 

(k.sak 91/2018, møte den 15.11.2018) 
5. Møtegodtgjørelse 2. halvår 2018 - Kontrollutvalget 
6. Selskapsavtale Innlandet Revisjon IKS 
7. Hadeland Energi AS / Hadeland Kraft AS (presentasjon i 

kommunestyrets møte den 30.08.2018) 
8. Diverse avisartikler 
9. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
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SAK NR. 62/2018 ETABLERING AV UTVIDET VARSLINGSORDNING I GRAN 

KOMMUNE 
 
Fra behandlingen: 

 Saken ble enstemmig besluttet satt på sakslisten.  
 
 Svar fra rådmannen/administrasjonen på kontrollutvalgets vedtak 

30.10.2108 i sak om etablering av tipsmottak ble gjennomgått. 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget viser til vedtak i sitt møte den 30.10.2018 
der det bl.a. ble vedtatt følgende:  

Rådmannen bes om å trekke inn kontrollutvalget i 
rutinene, jf. samtale om dette i møtet den 30.10.2018.  

 
2. Kontrollutvalget kan ikke se at utvalget er trukket med i 

rutinene som forutsatt, og ber rådmannen se på dette på nytt 
slik at en alternativ varslingskanal kan opprettes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gran, 30. november 2018. 
 
 
_________________________  
Bjørn Austad Hvaleby 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 30. november 2018. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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 NESTE MØTE 
 
Dato: FREDAG 18. JANUAR 2019  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

 Effektivitetsverdier – Rapport fra Teknisk beregningsutvalg (KU-sak 
47/18) 

 Oppdragsavtale for 2019 med Innlandet Revisjon IKS 
 Benchmarking/sammenligning av revisjonskostnader 
 Etablering av utvidet varslingsordning (KU-sak 62/18 og sak 49/18) 
 Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet 
 Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-

2019 
 Møteplan for 2019 

 
Saker/vedtak til senere oppfølging: 

 Hjemmetjenesten i Gran kommune – oppfølging av varsling (KU-sak 
42/18, jf. KU-sak 46/18, jf. KU-sak 56/18 – oppfølging våren 2019) 

 Ny kommunelov (orienteringssak) 
 Utvikling av stab/støttefunksjonen i Gran kommune – måloppnåelse 

(KU-sak 26/18, jf. KU-sak 32/17) 
 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) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Kontraktsoppfølging» fra 2015 

(utsatt sak fra 16/3-18) 
 NAV Hadeland (KU-sak 53/17) 
 Utvikling av heltidskultur – oppfølging av kommunestyrevedtak 105/16 

(KU-sak 59/17) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og resultatstyring i Gran 

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

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

 
Bestilte oppdrag - Innlandet Revisjon IKS: 

 Interkommunalt samarbeid på Hadeland (felles revisjonsprosjekt 3 
kommuner) 
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SAK NR. 02/2019 

 
Gran kommune    

 
 
 
 
ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2018 FRA INNLANDET 
REVISJON IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 18.01.2018 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Årsrapport 2018 fra Innlandet Revisjon IKS  
2. Avregning av total ressursbruk for revisjon 2018  
 
 

Vedlegg 1  
Vedlegg 2  
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Årsrapport 2018 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2018 fra Innlandet 
Revisjon IKS tas til orientering.  
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I tråd med avtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS fremlegges: 
 

 Årsrapport 2018 (oversikt over tidsbruk for året m/kommentarer) 
 Avregning for 2018 (økonomisk oppgjør for fjoråret, avregning av faktisk tidsbruk mot 

budsjettert/a-konto) 
 
Den vedlagte årsrapporten (se vedlegg 1) viser at det for fjoråret er benyttet/fakturert totalt 1159 
timer. Dette er 45 timer mer enn budsjett/oppdragsavtale. Avviket skyldes høyere 
aktivitet/bestillinger knyttet til forvaltningsrevisjon enn opprinnelig budsjettert.  
 
Årsrapport og avregning legges frem til orientering. 
 



 

Innlandet  Revisj on IKS

Lillehammer, 09. januar  2019

J.nr./Referanse: 2019—021 BH

Til Kontrollutvalget i Gran kommune

v/sekretariatet

Årsrapport  2018

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 31.12.2018.

OPPDRAGS FORBRUK Diff.

AVTALE

Timer Pris Timer Pris Timer Pris

REGNSKAPSREVISJON

Revisjon  av  årsregnska  pet 500 930 470 930 30

Attestasjoner  0g revisjonsuttalelser 150 930 146 930 4

Veiledning og bistand 30 930 12 930 18

SUM  REGNSKAPSREVISJON 680 930 628 930 52 930

BESTILTE TJENESTER

Bestilte mindre undersøkelser 29  1020 29

Forvaltningsrevisjon 355  1020 500 991 —145

Selskapskontroll 0

SUM  BESTILTE TJENESTER 384  1020 500 991 -116

Møter  i  KU og KST 50  1020 31  1020 19  1020

SUM  TIMER 1114 1159 -45

Kommentarer  vedrørende regnskapsrevisjon

Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig forskjell fra oppdragsavtalen. Det er ingen

nummererte brev til oppfølging.

Hovedkontor: Kontor  Gjøvik: Kontor  Otta: Firma:
Kirkegata  76 Studievegen  7 Ola  Dahlsgate  3 E-post:  cmonak@wrev‘no

2609  Lillehammer 2815 Gjøvik 2670  Otta www.irev.no
Tlf.  61289080 Tlf. 61289080 Tlf. 61289080 Postboks  988

2626  Lillehammer

Reg.  nr. 987 769 386 MVA
Bank  kto.  16041146927



Kommentarer vedrørendel/brvalmingsrcviajon  og selxkapskunlml!
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1110  43  47730 1110
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samarbem).
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Innlandet Revisjon  IKS

Lillehammer, 09.01  . 19

J.n1'./Referanse: 2019-040  /BH

Til  Gran kommune

V/  Kontrollutvalget

Avregning av  total ressursbruk revisjon 2018

Selskapsavtalen for  Innlandet Revisjon  IKS  fastsetter prinsipp for  prising og fakturering.  I avtalens  §

5 heter  det  følgende:

”Selskapet skalfakturere sine tjenester ut i fi'a reelt medgått ressursbrukpå det enkelte oppdrag.

Regnskapsrevisjon (inkl. attestasjoner/bekrefi‘elser), forvaltningsrevisjon og veiledningsy'enester m.v.

skal forhåndsavtales med den enkelte deltaker i en oppdragsavtale. Selskapet skal alltid operere med
en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til  å  gå med overskudd (selvkostprinsipp). ”

Avregningen  for kommunen  viser  følgende tidsforbruk,  timepriser  og revisjonskostnad  at  i 2018:

Timer Pris Kaswad

REGNSKAPSREVISJON

Revisjon  av årsregnskapet 470 930 437 100

Attestasjoner  og revisjonsuttalelser 146 930 135 780

Veiledning og bistand 12 930 11 160

SUM  REGNSKAPSREVISJON 628 930 584 040

BESTILTE TJENESTER

Bestilte mindre undersøkelser - - —

Forvaltningsrevisjon  og selska  pskontroll 500 991 495 702

SU Mi HEST 11.135 TJENESTER- 6001195- 702

Mater  I  KU 0g KST 3] 1020 331 62-0

Sum leverte tjenester 1  1,59 959 1  111 362'.

Betalt  akomm gjennom året 10750813

Differ'arise leverte-tj'enés‘ter-og- beta It 36' 2822'

For  lite betalt  vil bli  tillagt  på  å  konto  beløpet for  andre  tertial  2019.

Hovedkontor: Kontor Gjøvik: Kontor Otta: Firma:
Kirkegata  76 Studievegen  7 Ola  Dahlsgate  3 E-post: Qostmottak@irev.no
2609 Lillehammer 2815  Gjøvik 2670  Otta www.irev.no

Tlf.  61289080 Tlf. 61289080 Tlf.  61289080 Postboks  988
2626 Lillehammer

Reg.  nr.  987 769  386 MVA
Bank kto. 16041146927



Med  hxlsen

c ' (”ZZ ?dføf/
"ør, agen

3g“  leder

Kopi lil: Rådmannen
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SAK NR. 03/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
 

INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENLIGNING AV 
REVISJONSKOSTNADER (BENCHMARKING) OG 
UTVIKLING AV SELSKAPET 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 18.01.2019  

 
Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Informasjon – utredning om sammenslåing (brev av 
11.10.2018 fra Innlandet Revisjon IKS til kontrollutvalgene)

Vedlegg 1 
 

 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2017 med andre kommuner tas til 

orientering. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av 
kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre 
kommuner på samme størrelse. 
  

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

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Etter avtale med daglig leder i Innlandet Revisjon IKS fremlegges orienteringssak overfor 
kontrollutvalget med følgende to hovedformål: 
 

1) Presentasjon av sammenligning av revisjonskostnader («benchmarking») for fjoråret. 
2) Informasjon om utviklingen av selskapet. 

 
Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS orienterer.  
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Vedr. årlig sammenligning av revisjonskostnader («benchmarking»): 
 
Denne delen av saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og 
Innlandet Revisjon IKS, der det bl.a. er avtalt at det skal gjennomføres årlig sammenligning 
(”benchmarking”) av kommunens revisjonskostnader mot andre kommuner. Det vises her til avtales 
pkt. 1 som sier følgende:  
 

”Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen.” 

 
I tråd med etablert praksis er Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder invitert til å presentere 
tallmaterialet, og kommenterer forskjeller mellom kommuner mv.  
 
 
Tidligere vedtak i kontrollutvalget:  
 
Siste presentasjon av sammenligning/benchmarking ble gjort i kontrollutvalgets møte den 20.10.2017, 
der det ble fattet slikt vedtak (sak 44/2017):  
 

1. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2016 med andre kommuner tas til 
orientering. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av 
kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre kommuner 
på samme størrelse. 

2. Daglig leders orientering om utviklingen i selskapet tas til orientering. 
 
 
Nærmere om sammenligningen: 
 
På oppfordring fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) oppgir en rekke interkommunale 
revisjonsselskaper kostnadene knyttet til revisjon av ”sine” kommuner. NKRF lager nøkkeltall for hver 
kommune (utgifter til revisjon i forhold til kommunens driftsinntekter) og distribuerer disse tilbake til 
revisjonsdistriktene for eventuell videre analyse mv.   
 
Sammenligningen har størst relevans for kommunenes kostnader til regnskapsrevisjonen, dvs. 
kostnader knyttet til bekreftelse av regnskapet (revisjonsberetningen). Dette skyldes at alle 
revisjonsdistriktene og revisorene har samme krav til gjennomføring og dokumentasjon av jobben. Det 
må forventes at betydelige forskjeller mellom kommuner på samme størrelse forklares, eller 
sannsynliggjøres for denne tjenesten. 
 
Omfang av forvaltningsrevisjon vil variere fra år til år, og sammenligning mellom kommuner viser 
store avvik det enkelte år. På dette området er det mest aktuelt og å se på nivået i egen kommune over 
tid (trend).  
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J "- Innlandet Revisj on IKS

Til kontrollutvalgene

INFORMASJON  — UTREDNING  OM  SAMMENSLÅING

Oppland 0g Hedmark fylkeskommune skal slå seg sammen til Innlandet fylkeskommune med
virkning fra 01.01.2020. Innlandet Revisjon IKS er Oppland fylkeskommunes revisor, og
Hedmark Revisjon IKS er Hedmark fylkeskommunes revisor. Innlandet fylkeskommune må
velge revisor fra regnskapsåret  2020.

Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS har våren 2018
besluttet å få utredet en sammenslåing av de to selskapene med virkning fra 01.01.2020.

Etter vedtakene  i  representantskapet er det blitt nedsatt en styringsgmppe, bestående av
styrene, og en arbeidsgruppe. Disse skal innen utløpet av året arbeide frem et grunnlag for å
kunne beslutte en sammenslåing av de to revisjonsselskapene.

Etter vår vurderin g vil et sammenslått selskap bidra til å møte de endringer som forventes å
ville skje  i  revisjonsbransjen og i  kommunal sektor. For kontrollutvalget vil en eventuell
sammenslåing ikke medføre endringer  i  samarbeidet med revisjonen.

Arbeidsgruppens utredning skal foreligge innen 31.12.2018. Den vil bli behandlet av
styringsgruppen, styrene og representantskapene i Lkvartal 2019. Dersom representant-
skapene innstiller på sammenslåing, blir forslaget  i  løpet av 1.halvår 2019 lagt frem for eierne,
dvs fylkestingene og for kommunestyrene..

Lillehammer/Løten den 11.0ktober 2018

nrgJIagen Morten Alm Birkelid
agli leder dagligleder
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SAK NR. 04/2019

Gran kommune 
 
 

 
 
 
OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS  
FOR 2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 18.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Forslag til oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet 
Revisjon IKS for 2019 

2. Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Vedlegg 1 
 
Nei 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Oppdragsavtale for 2019 godkjennes. 

 

 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering: 
Kommunen inngår i et forpliktende samarbeid med 17 andre kommuner og Oppland Fylkeskommune 
om deltakelse i det interkommunale revisjonsselskapet Innlandet Revisjon IKS. Dette er regulert i en 
egen selskapsavtale.  
 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå nærmere avtale med Innlandet Revisjon IKS 
om kjøp av revisjonstjenester. Denne avtalen er kalt ”oppdragsavtale”, og det er etablert praksis med 
årlig gjennomgang og justering. I tillegg til å regulere innhold og omfang av revisjonstjenestene det 
enkelte år, fungerer avtalen også som budsjettgrunnlag for kontrollutvalgets utgifter til revisjon det 
enkelte år.  
 
Vedlagt følger forslag til oppdragsavtale for neste år.  
 
Forslag til vedtak i saken forutsetter at det er samsvar mellom avtalen og kontrollutvalgets forslag til 
eget budsjett for neste år når det gjelder det økonomiske omfanget av avtalen. 
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Kort om ny avtale – omfang og priser: 
 
Nedenfor følger en kort oversikt fra oppdragsavtalens pkt. 3 (økonomi/betaling for tjenester): 
 

 Økonomisk omfang av avtalen er videreført på omkring samme nivå som fjoråret. Antall 
timer er uforandret (samlet 1 114 timer). 

 Timepriser i selskapet er økt med ca. 3 % fra 2018 til 2019:  
 Regnskapsrevisjon: 960,- (økt fra 930). 
 Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv.): Gjennomsnittspris kr. 1050,- (økt fra 

1020,-), timepris revisor kr. 960,- (økt fra 930,-) og oppdragsansvarlig revisor kr. 
1 140,- (økt fra 1110,-)  

 Nytt for 2019 er at tidligere vedlegg til avtalen (om regnskapsrevisjon) er tatt ut og at nytt 
vedlegg vedr. personvernerklæring er lagt ved. 

 
 
Generelt om oppdragsavtalen: 
 
Oppdragavtalen fungerer som et overordnet dokument i styringsdialogen mellom kontrollutvalget 
(oppdragsgiver/bestiller) og Innlandet Revisjon IKS (utfører), og skal bidra til å oppfylle kravet til 
kontrollutvalget om å føre tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 
revisjonsarbeidet er i tråd med lover, regler, faglige standarder mv. (jf. forskrift om kontrollutvalg § 4 
og § 6). Oppdragsavtalen rulleres årlig.   
 
Kontrollutvalgets handlingsrom mht. økonomi: 
 
Det vises til avtalens pkt. 3 (økonomi/betaling for tjenester), og oversikt over tjenester og priser. 
 

 Tjenester: Alle tjenester som er listet opp representerer lovpålagte oppgaver med unntak av 
følgende linjer:  
 Linje 4 – Veiledning og bistand (en del av arbeidet med regnskapsrevisjon) 
 Linje 5 – Bestilte mindre undersøkelser  

 
 Timeforbruk - regnskapsrevisjon: Revisor avgjør dette. Med unntak av linje 4 (veiledning og 

bistand), har kontrollutvalget lite/ingen påvirkningskraft.   
 

 Timeforbruk – forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: Kontrollutvalget påvirker dette, og 
legger frem ønsket ramme for kommunestyret.  Større endringer i kontrollutvalgenes budsjetter 
på området vil påvirke selskapet mht. bemanning. Selskapet må m.a.o. tilpasse bemanningen 
etter etterspørselen. Kontrollutvalget på sin side forplikter seg til å jobbe aktivt for å oppfylle 
intensjonene i budsjettet/oppdragsavtalen når det gjelder kjøp av tjenester til 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
 

 Timepris: Fastsettes av representantskapet i selskapet etter forslag fra styret. Kontrollutvalget 
har ingen direkte påvirkning på dette.  

 
Pga. monopolsituasjonen har kontrollutvalget i oppdragsavtalen krevd at selskapet gjennomfører en 
årlig sammenligning/”benchmarking” av revisjonskostnader med andre kommuner. Kontrollutvalget 
skal orienteres om resultatet fra prissammenligningen, jf. pkt. 1 i oppdragsavtalen.  
 



OPPDRAGSAVTALE

MELLOM

KONTROLLUTVALGET
I GRAN KOMMUNE

OG

INNLANDET REVISJON IKS

2019



Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS 
 

Kontrollutvalget  Side 2
 

 

1 GENERELT 
 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet 
Revisjon IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til 
selvkost. Det skal inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets daglige 
leder jf. selskapsavtalen § 3.  

 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet.  
 
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være 
til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være 
kompetent og kundeorientert. Oppdragsansvarlig revisor for både regnskaps- og 
forvaltningsrevisjon skal oppfylle kravene til utdanning og praksis. Revisjonsteamene skal 
ha tilfredsstillende kompetanse og være uavhengige. 
  
Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til 
standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisor skal rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget jf. pkt. 4. 
 
Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen. 
  
Utvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av 
oppdragsavtalen med vedlegg. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og 
kostnad. Med kvalitet menes blant annet revisors kvalifikasjoner og faglig utførelse samt 
kommunikasjon mellom revisor og kontrollutvalg. 

 
 
2 KONTRAKTSPERIODEN  

 
Oppdragsavtalen inngås for perioden 01.01. – 31.12.19.  
 
Oppdragsavtalen for 2020 forhandles høsten 2019. 
 
 

3 ØKONOMI – BETALING FOR TJENESTER 
 
Nedenfor følger oversikt over aktuelle tjenester med tilhørende stipulert tidsbruk og 
budsjett: 
 
Avtalen forutsetter følgende timesatser for 2019 med forbehold om godkjennelse i styret 
og representantskapet: 
 Regnskapsrevisjon kr 960 
 Forvaltningsrevisjon, gjennomsnitt kr 1.050 

o Forvaltningsrevisjon revisor kr. 960 
o Forvaltningsrevisjon oppdragsansvarlig kr 1.140 

I oppdragsavtalen settes bestilte mindre undersøkelser, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll opp på bakgrunn av gjennomsnitt pris, mens avregningene gjøres på 
grunnlag av benyttet kompetanse.  

  Tjeneste   Timer  Timepris  Kroner  
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  Regnskapsrevisjon    

        1  
 Revisjon av kommunens 
årsregnskap            500             960         480 000  

        2   Attestasjoner og revisjonsuttalelser            150             960         144 000  
        3               -                960                  -    
        4   Veiledning/bistand              30             960           28 800  

  SUM 1-5            680             960         652 800  

    

  Bestilte revisjonstjenester        
        5   Bestilte andre tjenester              29           1 050           30 450  
        6   Forvaltningsrevisjon             355           1 050         372 750  
        7   Selskapskontroll              -              1 050                  -    

  SUM             384           1 050         403 200  

        

  Annet        

        8  
 Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre              50           1 050           52 500  

    

  SUM         1 114   
      1 108 
500  

 
 
 
Kommentarer: 

 Tjenestene på linje 1-4 og 8 gjennomføres uten nærmere avtale. 

 Tjenestene på linje 5-7 utføres etter særskilt bestilling av kontrollutvalget. 

 Fakturering og betaling skjer i henhold til selskapsavtalen § 5.  

 Årsavregning sendes kommunen/fylkeskommunen med kopi til kontrollutvalget 
innen 31. januar påfølgende år.  

 Det er knyttet forutsetninger til stipulert tid innenfor revisjon av tjeneste 1 (revisjon 
av årsregnskapet) og tjeneste 2 (attestasjoner/revisjonsuttalelser):    

o    Revisjon av årsregnskapet: Det forutsettes at årsregnskapet avlegges innen 
15/2 og årsberetningen innen 31/3 i samsvar med bokføringsloven, 
kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning. Sammen med 
årsregnskapet skal det framlegges underbyggende dokumentasjon som 
bekrefter kommunens balansetall samt avstemminger av balansen og de 
sammenhenger som ellers forventes å være i regnskapet. Videre skal 
Kontrolloppstilling over innberettede og registrerte beløp foreligge.  

o    Attestasjoner/revisjonsuttalelser vedrørende kommunens 
momskompensasjonskrav, spillemiddelregnskaper m.m. forutsettes framlagt 
for revisor minimum 14 dager før innsendingsfristen. Det skal legges fram 
nødvendig dokumentasjon i form av talloppsett, regnskapsmateriale og 
eksempelvis tilsagn, ferdigattester etc. for at revisor skal kunne utføre 
jobben på en effektiv måte. 
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3 Dialog mellom revisjonen og kontrollutvalget 
  
 Formålet med dialogen mellom revisjonen og kontrollutvalget er at kontrollutvalget får en 

betryggende sikkerhet for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
 Innenfor regnskapsrevisjonen skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget får en god 

forståelse av revisjonsmandatet, planlagte og gjennomførte revisjonshandlinger. 
 
 Innenfor bestilte revisjons tjenester skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget og 

revisjonen har en lik forventinger til tjenesten, herunder lik forståelse av formålet med, 
rammene for og forventa nytte av bestillingen. Forvaltningsrevisjonsprosjektene skal 
gjennomføres i henhold til standard for forvaltningsrevisjon med tilhørende veileder. 
Revisjonen skal informere om vesentlige endringer i premissene for bestillingene. 

 
 Kontrollutvalget utferdiger skriftlige bestillinger til bestilte revisjonstjenester. 
  
 
4 RAPPORTERING  

 
4.1 Formålet med rapporteringen 
 
Revisjonens rapportering til kontrollutvalget skal sikre at kontrollutvalget får tilstrekkelig 
informasjon for å kunne påse at; 
 Kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
 Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
 Det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon) 

 Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser 
i selskaper m.m. (selskapskontroll) 

 
 

4.2 Rapportering av revisjonsordningen 
 
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig rapportere at han/hun oppfyller kravet til 
uavhengighet. 

 
Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget at  
 Nytilsatte revisorer oppfyller kravet til vandel 
 Nye oppdragsansvarlige revisorer oppfyller kravet til utdanning og praksis 
 
4.3 Rapportering av regnskapsrevisjonen 
 
Formålet med rapporteringen er å gi kontrollutvalget en løpende orientering om 
revisjonsarbeidet som gir dem et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere at regnskapet blir 
revidert på en betryggende måte.  
 
Oppdragsansvarlig revisor for kommunens årsregnskap rapporterer sitt arbeid årlig til 
kontrollutvalget slik (minimumskrav): 
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 Plan/overordna revisjonsstrategi (høst) 
 Statusrapport (vinter) 
 Årsavslutning (vår) 
 

 
4.4 Rapportering av bestilte tjenester 
 
Formålet med rapportering av tilleggstjenester, forvaltningsrevisjonsprosjekter og 
selskapskontroller er å sikre at kontrollutvalget: 
 Får levert de prosjektene som er bestilt 
 Prosjektene er i henhold til bestilling 
 Gjennomføring og rapportering skjer i henhold til kommunal revisjonsskikk og etablert 

og anerkjente standarder på området 
 
Rapportering gjøres hovedsakelig muntlig etter behov i revisjonsprosessen og med skriftlig 
sluttrapportering med muntlig orientering. Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal 
gjennomføres og rapporteres i henhold til standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. 

 
 

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.  
 
 
 

6 ANDRE FORHOLD 
 
Kommunen skal vederlagsfritt stille hensiktsmessig kontorplass og utstyr til disposisjon 
samt tilgang til nødvendig data.  

  
Innlandet Revisjon IKS skal være medlem av NKRF og er derfor underlagt foreningsbasert 
kvalitetskontroll. Innlandet Revisjon IKS skal orientere kontrollutvalget om resultatene av 
kvalitetskontrollene.  
 
Kontrollutvalget og sekretær skal ta eventuell kritikk av revisor eller revisjonen opp med 
Innlandet Revisjon IKS. 
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7 VEDLEGG TIL AVTALEN 
  
 Innlandet Revisjon IKS personvernerklæring følger som vedlegg til avtalen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 _________________ 2018 
 
 
 
 
 
__________________________________   ________________________________ 
Bjørn Austad Hvaleby     Bjørg Hagen 
Kontrollutvalgsleder      Daglig leder 
 
Gran kommune      Innlandet Revisjon IKS 
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Vedlegg 

Personvernerklæring 
 

Personopplysninger 
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, 

personnummer, adresse, telefonnummer og lignende. 

Behandlingsansvarlig 
Daglig leder er på vegne av Innlandet Revisjon IKS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av 

personopplysninger. 

Hjemmelsgrunnlaget for Innlandet Revisjon IKS’ behandling av personopplysninger 
Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og EUs personvernforordning 

(GDPR). Vår virksomhet er også regulert av blant annet kommuneloven, lov om interkommunale selskaper, 

kirkeloven, stiftelsesloven, revisorloven m.m. 

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er personopplysningsloven GDPR artikkel 

6 punkt 1 bokstav c jf. kommuneloven § 78 og § 80 med tilhørende forskrifter, stiftelsesloven § 43 og § 44, 

hvitvaskingsloven og revisorloven samt GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, interesseavveining.  

Formålet med behandlingen av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS behandler personopplysninger i forbindelse med revisjon og attestasjon av 

eierkommunene og andre kunder som kirkelige fellesråd, sokneråd, interkommunale selskaper, stiftelser og 

fjellstyrer. Formålet med behandlingen er å sikre at vi leverer revisjonstjenester på en effektiv måte i 

henhold til regelverket.  

Personopplysninger som behandles 
I forbindelse med utførelse av revisjonstjenestene behandler vi personopplysninger slik som navn, 

personnummer, ansattavtaler, lønnsopplysninger, opplysninger om tjenester kommunen yter m.m. Hvilke 

personopplysninger vi samler inn og behandler avhenger av hvilken informasjon vi trenger for å utføre 

forvaltningsrevisjon, revidere årsregnskapet eller attestasjon.  

Personopplysningene samles inn fra de vi reviderer, dvs. kommunene og øvrige kunder. 

Behandling og lagring av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS følger bestemmelsene i personopplysningsloven og legger vekt på å avgrense 

lagringen av personopplysninger. Vi arkiverer bare personopplysninger som er nødvendige for 

dokumentasjon av revisjonstjenesten eller attestasjonen. Personopplysningene blir lagret på revisjonens 

område på Oppland fylkeskommunes server og fagsystemet Descartes.  
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SAK NR. 05/2019 

 
 Gran kommune  
 
 

 
 
 
ETABLERING AV RUTINE FOR EKSTERN VARSLING AV 
KRITIKKVERDIGE FORHOLD I GRAN KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                      
Kontrollutvalget 
 

18.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:   

1. Forslag til rutine for ekstern varsling av kritikkverdige forhold 
(brev av 11.12.2018 fra Gran kommune v/stab og støtte) 

2. Svar på Vedtak i kontrollutvalget 30/10-18, sak Etablering av 
tipsmottak (brev av 26.11.2018 fra Gran kommune v/stab og 
støtte) 

Vedlegg 1 
 
 
Vedlegg 2 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Kontrollutvalget har gjennom 2018 hatt dialog med rådmannen/administrasjonen om behovet for 
etablering av rutiner for ekstern varsling og kontrollutvalgets rolle i tilknytning til dette. 
 
I kontrollutvalgets møte den 30.10.2018 ble det etter samtale med rådmannen ved informasjonssjef og 
økonomisjef fattet slikt vedtak i saken (KU-sak 49/2018): 

 
1. Etablering av kontrollutvalget som varslingsmottak på kommunens hjemmeside 

avventes.  
 

2. Kontrollutvalget ser positivt på at rådmannen arbeider videre med et helhetlig 
varslingssystem i Gran kommune, som legger til rette for at både ansatte, innbyggere, 



 
 
 

2

brukere, leverandører og andre, kan varsle om kritikkverdige forhold på en trygg og 
god måte.  
 

3. Rådmannen bes om å trekke inn kontrollutvalget i rutinene, jf. samtale om dette i møtet 
den 30.10.2018.  
 

4. Kontrollutvalget ber om å bli holdt informert om fremdriften i arbeidet med å etablere 
et helhetlig varslingsmottak i Gran kommunen.  
 

5. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens gjeldende varslingsrutiner (kun for 
ansatte) ikke er tilgjengeliggjort på kommunes hjemmeside, og at det også kan synes 
som om rutinene heller ikke er særlig tilgjengelige for de ansatte i kommunen. Med 
bakgrunn i dette oppfordrer kontrollutvalget rådmannen til å forbedre tilgjengeligheten 
for de gjeldende rutinene.  

 
 

Kontrollutvalget mottok den 26.11.2018 et forslag til rutiner for ekstern varsling fra rådmannen (jf. 
vedlegg 2). Rutinene ble lagt frem for kontrollutvalget i deres møte den 30.11.2018, der det ble fattet 
slikt vedtak (KU-sak 63/18): 

 
1. Kontrollutvalget viser til vedtak i sitt møte den 30.10.2018 der det bl.a. ble vedtatt 

følgende:  
 Rådmannen bes om å trekke inn kontrollutvalget i rutinene, jf. samtale om 

dette i møtet den 30.10.2018.  
 

2. Kontrollutvalget kan ikke se at utvalget er trukket med i rutinene som forutsatt, og ber 
rådmannen se på dette på nytt slik at en alternativ varslingskanal kan opprettes. 

 
 
Kontrollutvalget har etter dette mottatt justert forslag til rutiner, jf. brev av 11.12.2018 (se vedlegg 1). 
 
 
Justerte rutiner legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak. 



 

 

 
Mottaker 
Kontrollutvalgstjenester AS 
v/ Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7 
 
2815 GJØVIK 
 
   

 

  
 
     
 
 
Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 
16/00015-92 
kjha 

033    11.12.2018 

 
 
Forslag til rutine for ekstern varsling av kritikkverdige forhold 
 
 
Med bakgrunn i tidligere samtaler og vedtak har rådmannen lagt til kontrollutvalget i Gran som 
adressat for varsling av kritikkverdige forhold. 
 
Kontrollutvalget er lagt inn med postadresse til kontrollutvalgets sekretariat, for å sikre felles 
framgangsmåte og journalføring av varsel som sendes kontrollutvalget. 
 
Vi har også presisert at varsel som sendes via elektronisk skjema går til varslingssekretariatet i Gran 
kommune. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Stab og støtte 
 
 
 
Kirsten Jåvold Hagen 
informasjonssjef  
Saksbehandlers telefon:  61 33 84 13 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
Mottaker 
Kontrollutvalgstjenester AS, v/ Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 GJØVIK  
 
 
Kopi til:  
Rådmann, Lars Ole Saugnes, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
Bjørn Erik Austad Hvaleby, Hvalebygutua 7, 2750 GRAN 



Saksnr:16/00015-92  2 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Stab og støtte, Morten Gausen, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
Stab og støtte, Anita Øverland, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 



Rutine for ekstern varsling av kritikkverdige forhold  

  

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer til 

noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om 

korrupsjon, misligheter og lovbrudd i eller mot kommunen.  

Hvem kan varsle?  

Varslingsordningen gjelder for leverandører, brukere, innbyggere og andre.  

For ansatte gjelder egne rutiner for varsling. Rutiner og lenke til elektronisk skjema er tilgjengelig i 

kommunens kvalitetssystem.  

 

Det er forskjell på klage og varsling  

Opplever du feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte tjenestestedet eller Gran 

kommune. Klage på enkeltvedtak rettes til tjenestestedet som fattet vedtaket, innen klagefristen.  

Hva kan det varsles om?  

Kritikkverdige for

 listen gir 

eksempler, men er ikke uttømmende.  

Du kan varsle på flere måter  

Via elektronisk skjema til varslingssekretariatet i Gran kommune 

Når du varsler via elektronisk skjema (lenke), bruker du en kryptert (sikker) løsning som sikrer 

personvernet.  

Send brev til  

Varslingssekretariatet i Gran kommune 

v/personalsjef  

Rådhusvegen 39  

2770 Jaren  

Send brev til kontrollutvalget i Gran 

Kontrollutvalgstjenester AS 

v/Kjetil Solbrække 

Studievegen 7 

2815 Gjøvik 

E-post  

Av hensyn til personvernsikkerhet anbefales det IKKE å varsle via e-post.  

Anonymitet  

Du kan velge å varsle anonymt. Det kan imidlertid være vanskelig å undersøke anonyme tips, slik at 

mulighetene til å få gjort noe med saken ofte er større dersom du velger å stå frem med 

kontaktinformasjon.  

Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og 

regler for saksbehandling. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også 

være et vern for den det varsles om.  



Hva skjer når du har varslet?  

Varselet mottas av kommunens varslingssekretariat, og du vil få en bekreftelse på at varselet er 

mottatt. Kommunens varslingssekretariat beslutter deretter videre prosess. Oppfølgingen av varselet 

er avhengig av hva det er varslet om. Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få, som 

for eksempel utredning eller oppfølging i linjen.  

Dersom varselet gjelder rådmannen, eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært alvorlig 

grad, kan varselet sendes kontrollutvalget for behandling. I alle saker skal det også vurderes om 

kommunen skal innhente juridisk og sakkyndig bistand i saksbehandlingen.  

Varsling og offentlighetsloven  

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som for 

andre dokumenter i kommunen. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt 

offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som 

hovedregel bli skjermet.  

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne 

bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring.  

Hensynet til den det varsles om  

Varslingsordningen ivaretar også den det blir varslet om, på lik linje med den som varsler.  

I de saker hvor kommunens varslingssekretariat forfølger saken, skal den det blir varslet om i 

utgangspunktet bli gjort kjent med varselet, og med hvilke opplysninger som er gitt. På den måten får 

vedkommende anledning til å komme med sin versjon av saken.  

Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks ha beskjed, uansett utfallet av 



 

 

 
Mottaker 
Kontrollutvalgstjenester AS 
v/ Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7 
 
2815 GJØVIK 
 
   

 

  
 
     
 
 
Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 
16/00015-88 
kjha 

033    26.11.2018 

 
 
Svar på Vedtak i kontrollutvalget 30/10-18, sak ETABLERING AV TIPSMOTTAK 
 
Viser til samtale om rutiner for ekstern varsling i kontrollutvalgets møte 30. oktober 2018, og til 
vedtak i kontrollutvalget. Vedtaket ble sendt til rådmannen, og undertegnede svarer på 
henvendelsen i samråd med rådmann Lars Ole Saugnes. 
 
Vedlagt er rådmannens forslag til rutiner for ekstern varsling.  
 
Rutinen vil bli publisert på Gran kommunes nettside så snart vi har på plass et elektronisk skjema for 
varsling. Gran kommune bruker skjemaløsningen 24:7, og vi er i kontakt med leverandøren Prokom 
for å få på plass et skjema så snart som mulig. 
 
I rutinen er det presisert at det er egne rutiner og skjema for intern varsling, og at disse er 
tilgjengelig på den interne kvalitetsportalen. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Stab og støtte 
 
 
 
Kirsten Jåvold Hagen 
informasjonssjef  
Saksbehandlers telefon:  61 33 84 13 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
Mottaker 
Kontrollutvalgstjenester AS, v/ Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 GJØVIK  
 
 



Saksnr:16/00015-88  2 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Kopi til:  
BJØRN AUSTAD HVALEBY 
Rådmann, Lars Ole Saugnes, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
Stab og støtte, Morten Gausen, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
Stab og støtte, Anita Øverland, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 



Varsling av kritikkverdige forhold 

 

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer til 

noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om 

korrupsjon, misligheter og lovbrudd i eller mot kommunen. 

Hvem kan varsle? 

Varslingsordningen gjelder for leverandører, brukere, innbyggere og andre. 

For ansatte gjelder egne rutiner for varsling. Rutiner og skjema er tilgjengelig i kommunens 

kvalitetssystem.  

Det er forskjell på klage og varsling 

Opplever du feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte tjenestestedet eller Gran 

kommune. Klage på enkeltvedtak rettes til tjenestestedet som fattet vedtaket, innen klagefristen. 

Hva kan det varsles om? 

Kritikkverdige forhold kan for eksempel være: 

 Brudd på lover og regler 

 Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter 

 Brudd på regler for anskaffelser 

 Brudd på taushetsplikt 

 Mobbing, maktmisbruk eller diskriminering fra ansatte 

 Upassende gaver eller bonuser 

Denne listen gir eksempler, men er ikke uttømmende. 

Du kan varsle på flere måter 

Via elektronisk skjema 

Når du varsler via elektronisk skjema (lenke), bruker du en kryptert (sikker) løsning som sikrer 

personvernet. 

Send brev til 

Varslingssekretariatet i Gran kommune 

v/personalsjef 

Rådhusvegen 39 

2770 Jaren 

E-post 

Av hensyn til personvernsikkerhet anbefales det IKKE å varsle via e-post. 

Anonymitet 

Du kan velge å varsle anonymt. Det kan imidlertid være vanskelig å undersøke anonyme tips, slik at 

mulighetene til å få gjort noe med saken ofte er større dersom du velger å stå frem med 

kontaktinformasjon. 



Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og 

regler for saksbehandling. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også 

være et vern for den det varsles om. 

Hva skjer når du har varslet? 

Varselet mottas av kommunens varslingssekretariat, og du vil få en bekreftelse på at varselet er 

mottatt. Kommunens varslingssekretariat beslutter deretter videre prosess. Oppfølgingen av varselet 

er avhengig av hva det er varslet om. Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få, som 

for eksempel utredning eller oppfølging i linjen. 

Dersom varselet gjelder rådmannen, eller varselet inneholder kritikkverdige forhold av svært alvorlig 

grad, kan varselet sendes kontrollutvalget for behandling. I alle saker skal det også vurderes om 

kommunen skal innhente juridisk og sakkyndig bistand i saksbehandlingen. 

Varsling og offentlighetsloven 

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som for 

andre dokumenter i kommunen. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt 

offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som 

hovedregel bli skjermet. 

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne 

bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring. 

Hensynet til den det varsles om 

Varslingsordningen ivaretar også den det blir varslet om, på lik linje med den som varsler. 

I de saker hvor kommunens varslingssekretariat forfølger saken, skal den det blir varslet om i 

utgangspunktet bli gjort kjent med varselet, og med hvilke opplysninger som er gitt. På den måten får 

vedkommende anledning til å komme med sin versjon av saken. 

Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks ha beskjed, uansett utfallet av 

behandlingen. 
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SAK NR. 06/2019 

 
Gran kommune       
   
 
 
 
EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER: 
ANALYSER FOR 2016-2017 (RAPPORT FRA TEKNISK 
BEREGNINGSUTVALG) 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.            
Kontrollutvalget 18.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

      
Saksdokumenter:  
1. Arikkel fra Kommunalnytt nr. 7: Effektivitet i kommunale tjenester 

2016-2017 
2. Rapporten Effektivitet til kommunale tjenester 2016-2017 (Kommunal- 

og regionaldepartementet, november 2018) 
- Vedlegg 14 til rapporten: «Effektivitetsverdier for kommunale 

tjenester 2016-2017» 
- Vedlegg 13 til rapporten: «Produksjonsindekser for kommunale 

tjenester 2016-2017» 
 

 
Vedlegg 1 
 
 
 
Vedlegg 2 
 
Vedlegg 3 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Kontrollutvalget tar effektivitetsanalysen til orientering.  

 
2. Kontrollutvalget har merket seg at analysen viser at Gran kommune samlet har en 

effektivitetsscore for 2017 på 0,82. Dette indikerer at kommunen har et 
effektiviseringspotensial på ca. 18 %, dvs. at ressursbruken kan reduseres med ca. 18 % 
uten at produksjonen reduseres dersom kommunen blir like effektiv som de mest 
effektive kommunene innen de aktuelle tjenestene. Fordelt på sektorene viser rapporten 
følgende for Gran kommune (tall korrigert for bosettingsmønster): 

 

Sektor Score  
(2017-tall)

Effektivitets-
potensial

Barnehage 0,88 11%
Grunnskole 0,70 30 %
Omsorg 0,87 13 %
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget fikk i sitt møte den 30.10.2018, i tilknytning til sak om Kommunebarometeret 
2018, en kort presentasjon av tall fra rapport utarbeidet av Teknisk Beregningsutvalg for kommunal 
og fylkeskommunal økonomi. Med bakgrunn i dette fattet kontrollutvalget slikt vedtak i saken (sak 
47/18): 

 
Kontrollutvalget tar effektivitetstall fra Det tekniske beregningsutvalg for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), rapport for 2016 (siste 
tilgjengelige rapport), til orientering. Effektivitetstall fra rapport for 2017 bes 
presentert for kontrollutvalget (foreligger november 2018). 

 
 
Vedlagt saken følger omtale av og tall fra den siste rapporten, som ble utgitt november 2018 (tall 
for 2016-2017).  
 
I tillegg til beregnende effektivitetsverdier (jf. vedlegg 2), antas det at beregning av såkalte 
produksjonsindekser også kan ha interesse. Kommunevis oversikt over dette er også en del av 
rapporten fra Teknisk Beregningsutvalg (se vedlegg 3 til saken). 
 
Som det fremgår av rapporten oversikt over kommunenes effektivitetsverdier (jf. vedlegg 2 til 
saken), har Gran kommune følgende teoretiske effektivitetspotensial: 
 

Sektor Score  
(2017-tall)

Effektivitets-
potensial

Barnehage 0,88 11%
Grunnskole 0,70 30 %
Omsorg 0,87 13 %
SAMLET  0,82 18 %
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Vedlegg 14 Effektivitetsverdier for kommunale tjenester 
2016 og 2017 

I analysene avhenger effektiviteten til en gitt kommune av avstanden til referansefronten. For 
alle kommuner som ligger under referansefronten vil dette forholdet representeres ved et tall 
(kalt effektivitetsscore) mellom 0 og 1, mens det for kommunene som ligger på 
referansefronten vil være lik 1. 

En verdi på eksempelvis 0,88 betyr at kommunen vil ha et effektiviseringspotensial på 12 
prosent – ressursbruken kan reduseres med 12 prosent uten at produksjonen reduseres 
dersom kommunen blir like effektiv som de mest effektive kommunene innen den tjenesten. 

Hovedanalysene i kapittel 8 refererer til resultatene i kolonnene under "DEA-score" 
(kolonnene lengst til venstre).  

Tabell 1 Samlet effektivitet og underliggende DEA-score, 2016 og 2017 

    DEA-score DEA-score korrigert for bosettingsmønster Grunn-
skole på 

skolenivå Kommune 
Barne-
hage 

Grunn-
skole Omsorg Samlet 

Endring 
samlet 

Barne-
hage 

Grunn-
skole Omsorg Samlet 

Endring 
samlet 

  -16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 16-17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 16-17 -16 -17 
101 Halden 0,85 0,99 1,00 1,00 0,83 0,86 0,89 0,93 0,04 0,84 0,97 0,97 0,97 0,83 0,86 0,87 0,92 0,04 0,67   
104 Moss 0,84 0,88 0,93 0,86 0,97 1,00 0,93 0,93 0,00 0,81 0,86 0,89 0,82 0,96 1,00 0,91 0,91 0,00 0,73   
105 Sarpsborg 1,00 1,00 0,94 0,89 1,00 0,95 0,98 0,94 -0,04 0,98 0,98 0,91 0,86 1,00 0,95 0,97 0,93 -0,04 0,72 0,71 
106 Fredrikstad 0,96 1,00 0,85 0,84 0,84 0,84 0,87 0,87 0,00 0,94 0,98 0,82 0,81 0,83 0,83 0,85 0,86 0,00 0,68 0,68 
111 Hvaler 0,80 0,81 0,73 0,73 0,80 0,90 0,78 0,83 0,05 0,80 0,81 0,73 0,72 0,80 0,90 0,78 0,82 0,05 0,35 0,35 
118 Aremark 0,77 0,84 0,83 0,83 0,54 0,65 0,68 0,75 0,07 0,76 0,83 0,81 0,82 0,54 0,65 0,67 0,74 0,07 0,52 0,54 
119 Marker 1,00 0,86 0,81 0,78 0,76 0,69 0,83 0,75 -0,07 0,99 0,86 0,80 0,77 0,76 0,69 0,82 0,75 -0,07 0,45 0,45 
121 Rømskog 0,94 1,00     1,00 0,83       0,92 0,98     1,00 0,83           
122 Trøgstad 0,96 0,93 0,89 0,85 0,82 0,79 0,87 0,84 -0,03 0,94 0,92 0,87 0,82 0,82 0,79 0,86 0,83 -0,03 0,68 0,65 
123 Spydeberg 0,99 1,00   0,93 1,00 0,95   0,95   0,97 0,98   0,90 1,00 0,95   0,94   0,55 0,59 
124 Askim 0,94 0,92 0,90 0,92 0,79 0,80 0,86 0,86 0,00 0,92 0,89 0,86 0,88 0,79 0,80 0,84 0,84 0,00 0,72   
125 Eidsberg 0,90 0,90 0,78 0,74 1,00 1,00 0,91 0,90 -0,01 0,88 0,89 0,76 0,71 1,00 1,00 0,90 0,89 -0,01 0,59 0,57 
127 Skiptvet 0,89 0,84 0,85 0,87 0,70 0,77 0,78 0,81 0,03 0,87 0,82 0,82 0,84 0,69 0,77 0,77 0,80 0,03 0,57 0,65 
128 Rakkestad 1,00 1,00 0,80   0,94 0,83 0,91     0,99 0,98 0,78   0,94 0,83 0,90     0,59   
135 Råde 0,93 0,92 0,80   0,51 0,53 0,69     0,91 0,90 0,77   0,51 0,52 0,67     0,54   
136 Rygge 0,97 0,94 0,77 0,78 0,64 0,59 0,75 0,72 -0,03 0,96 0,92 0,74 0,75 0,64 0,59 0,74 0,71 -0,03     
137 Våler 0,90 0,89 0,75 0,75 0,68 0,71 0,75 0,76 0,01 0,89 0,88 0,74 0,74 0,68 0,71 0,75 0,75 0,01 0,51 0,55 
138 Hobøl 1,00 1,00 0,73 0,77 0,95 0,76 0,89 0,81 -0,08 0,99 0,99 0,70 0,74 0,95 0,76 0,88 0,80 -0,08 0,37 0,40 
211 Vestby 0,95 0,98 0,78 0,81 0,84 0,85 0,85 0,87 0,02 0,93 0,96 0,75 0,78 0,84 0,85 0,83 0,86 0,02 0,60   
213 Ski 0,96 0,98 0,94 0,94 0,81 0,82 0,88 0,89 0,01 0,94 0,96 0,90 0,91 0,81 0,82 0,87 0,88 0,01 0,72 0,76 
214 Ås 0,93 0,90 0,89 0,86 0,79 0,82 0,85 0,85 0,00 0,91 0,89 0,86 0,83 0,79 0,82 0,84 0,84 0,00 0,83 0,69 
215 Frogn 0,90 0,94 0,87 0,79 0,87 0,98 0,88 0,91 0,04 0,88 0,92 0,84 0,75 0,87 0,98 0,86 0,90 0,04 0,55 0,62 
216 Nesodden 0,98 0,95 0,89 0,89 1,00 0,99 0,96 0,95 -0,01 0,96 0,93 0,86 0,86 1,00 0,99 0,95 0,93 -0,01 0,75 0,76 
217 Oppegård 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 1,00 0,99 -0,01 0,98 0,98 0,96 0,94 1,00 0,98 0,98 0,97 -0,01 0,67 0,74 
219 Bærum 1,00 0,96 1,00 0,98 1,00 0,93 1,00 0,95 -0,05 0,98 0,94 0,96 0,95 1,00 0,93 0,98 0,94 -0,05 0,84 0,82 
220 Asker 0,97 1,00 0,93 0,92 1,00 1,00 0,97 0,97 0,00 0,95 0,98 0,89 0,88 0,99 1,00 0,95 0,96 0,00 0,72 0,70 
221 Aurskog-Høland 0,93 0,97 0,92 0,91 0,94 0,88 0,93 0,91 -0,03 0,92 0,95 0,90 0,89 0,94 0,87 0,92 0,90 -0,03 0,75 0,69 
226 Sørum 0,90 0,93 0,90 0,91 0,74 0,68 0,82 0,81 -0,02 0,88 0,91 0,87 0,88 0,74 0,68 0,81 0,79 -0,02   0,77 
227 Fet 0,95 0,91 0,94 0,93 0,42 0,40 0,70 0,67 -0,02 0,93 0,89 0,91 0,91 0,42 0,39 0,68 0,66 -0,02 0,74 0,95 
228 Rælingen 0,96 0,94 1,00 1,00 0,54 0,60 0,77 0,80 0,03 0,93 0,92 0,96 0,96 0,53 0,60 0,75 0,78 0,03 0,77 0,74 
229 Enebakk 1,00 1,00 0,94 0,98 0,93 0,90 0,95 0,95 0,00 0,98 0,98 0,91 0,95 0,93 0,90 0,93 0,94 0,00 0,57 0,65 
230 Lørenskog 0,99 0,97 1,00 0,98 0,98 0,97 0,99 0,97 -0,01 0,97 0,95 0,96 0,94 0,97 0,97 0,97 0,96 -0,01 0,70 0,69 
231 Skedsmo 1,00 0,96 0,93 0,91 0,98 0,83 0,97 0,88 -0,09 0,98 0,94 0,90 0,88 0,97 0,82 0,95 0,86 -0,09 0,76 0,77 
233 Nittedal 0,84 0,86 0,94 0,93 0,82 0,81 0,86 0,86 0,00 0,82 0,84 0,91 0,90 0,81 0,81 0,85 0,85 0,00 0,69 0,69 
234 Gjerdrum 0,97 0,91 0,93 0,90 0,67 0,66 0,81 0,79 -0,02 0,96 0,90 0,90 0,88 0,67 0,66 0,80 0,78 -0,02 0,64 0,66 
235 Ullensaker 0,93 0,93 0,98 0,92 0,79 0,90 0,88 0,91 0,03 0,92 0,91 0,95 0,89 0,79 0,90 0,86 0,90 0,03 0,70 0,75 
236 Nes 0,95 0,94 0,81 0,82 0,82 0,61 0,84 0,75 -0,10 0,94 0,93 0,79 0,80 0,81 0,61 0,83 0,74 -0,10 0,59 0,64 
237 Eidsvoll 1,00 1,00 0,91 0,88 0,94 0,77 0,94 0,85 -0,09 0,98 0,98 0,88 0,84 0,94 0,76 0,93 0,84 -0,09 0,63   
238 Nannestad 1,00 0,95 0,90 0,94 0,80 0,82 0,87 0,88 0,01 0,98 0,94 0,87 0,90 0,80 0,81 0,86 0,87 0,01 0,62 0,68 
239 Hurdal 0,92 1,00 0,93 0,91 0,63 0,58 0,78 0,77 -0,01 0,91 0,99 0,92 0,90 0,63 0,58 0,78 0,77 -0,01 0,58 0,61 
301 Oslo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,98 0,98 0,97 0,97 1,00 1,00 0,98 0,98 0,00 0,80 0,84 
402 Kongsvinger 0,89 0,92 0,74 0,74 0,80 0,83 0,80 0,82 0,02 0,89 0,91 0,72 0,73 0,80 0,83 0,79 0,82 0,02 0,56   
403 Hamar 0,89 0,91 0,87 0,85 0,86 0,91 0,87 0,89 0,02 0,87 0,89 0,83 0,82 0,86 0,90 0,85 0,87 0,02     
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    DEA-score DEA-score korrigert for bosettingsmønster Grunn-
skole på 

skolenivå Kommune Barne-
hage 

Grunn-
skole 

Omsorg Samlet Endring 
samlet 

Barne-
hage 

Grunn-
skole 

Omsorg Samlet Endring 
samlet 

  -16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 16-17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 16-17 -16 -17 
412 Ringsaker 0,95 0,96 0,70 0,67 1,00 1,00 0,90 0,89 -0,01 0,94 0,95 0,68 0,65 1,00 1,00 0,89 0,88 -0,01 0,60 0,61 
415 Løten 0,86 0,83 0,76 0,73 0,75 0,72 0,77 0,75 -0,02 0,84 0,82 0,73 0,71 0,75 0,72 0,76 0,74 -0,02 0,41 0,47 
417 Stange 1,00 0,96 0,80 0,79 0,95 0,82 0,91 0,84 -0,07 0,99 0,95 0,78 0,77 0,95 0,82 0,90 0,83 -0,07 0,68 0,68 
418 Nord-Odal 0,75 0,76 0,85 0,79 0,78 0,77 0,79 0,77 -0,02 0,74 0,74 0,83 0,77 0,78 0,77 0,78 0,76 -0,02 0,52 0,58 
419 Sør-Odal 0,91 0,85 0,69   0,66 0,69 0,72     0,90 0,84 0,68   0,66 0,69 0,72     0,40 0,67 
420 Eidskog 1,00 0,96 0,71 0,73 0,86 0,85 0,84 0,83 -0,01 0,99 0,95 0,70 0,72 0,85 0,85 0,83 0,83 -0,01 0,45 0,49 
423 Grue 0,73 0,77 0,77 0,75 0,71 0,71 0,74 0,74 0,00 0,73 0,77 0,77 0,75 0,71 0,71 0,73 0,74 0,00 0,48 0,45 
425 Åsnes 1,00 0,93 0,78 0,77 0,90 0,85 0,89 0,84 -0,05 0,99 0,92 0,77 0,75 0,90 0,85 0,88 0,83 -0,05 0,60 0,75 
426 Våler 0,76 0,80 0,73 0,68 0,74 0,68 0,74 0,70 -0,04 0,76 0,80 0,72 0,67 0,74 0,68 0,74 0,70 -0,04 0,53 0,57 
427 Elverum 0,97 0,90 0,85 0,84 0,93 0,94 0,91 0,90 -0,01 0,96 0,89 0,82 0,81 0,92 0,94 0,90 0,89 -0,01 0,77 0,82 
428 Trysil 0,85 0,78   0,60 0,54 0,54   0,61   0,88 0,81   0,66 0,55 0,54   0,63     0,33 
429 Åmot 0,90 0,89 0,84 0,82 0,56 0,56 0,72 0,71 -0,01 0,90 0,90 0,85 0,82 0,56 0,56 0,72 0,71 -0,01 0,54 0,53 
430 Stor-Elvdal 0,75 0,73   0,77 0,72 0,70   0,73   0,77 0,75   0,81 0,72 0,71   0,75   0,54 0,53 
432 Rendalen 0,72 0,81 0,87 0,94 0,40 0,34 0,61 0,63 0,02 0,73 0,83 0,90 0,98 0,40 0,34 0,63 0,64 0,02 0,79 0,83 
434 Engerdal 0,77 0,76 0,82 0,83 0,44 0,37 0,63 0,60 -0,03 0,85 0,84 0,97 0,97 0,45 0,38 0,70 0,66 -0,03 0,71 0,51 
436 Tolga 0,84 0,81 0,87   0,45 0,46 0,67     0,84 0,81 0,87   0,45 0,46 0,66     0,69   
437 Tynset 0,88 0,80 0,76 0,72 0,67 0,64 0,74 0,70 -0,04 0,88 0,81 0,76 0,73 0,67 0,64 0,75 0,70 -0,04 0,61   
438 Alvdal 0,82 0,80 0,75   0,94 0,84 0,86     0,81 0,79 0,74   0,94 0,84 0,85     0,55 0,54 
439 Folldal 0,94 1,00 0,83 0,77 0,66 0,53 0,77 0,70 -0,07 0,94 1,00 0,82 0,77 0,66 0,53 0,77 0,70 -0,07 0,60 0,49 
441 Os 0,80 0,92 0,85 0,87 1,00 0,98 0,91 0,93 0,02 0,80 0,92 0,85 0,87 1,00 0,98 0,91 0,94 0,02 0,70 0,73 
501 Lillehammer 0,87 0,87 0,91 0,89 0,70 0,72 0,80 0,81 0,01 0,85 0,85 0,88 0,86 0,70 0,72 0,79 0,79 0,01 0,71   
502 Gjøvik 1,00 0,94 0,76 0,74 0,82 0,93 0,84 0,87 0,03 0,98 0,92 0,73 0,71 0,82 0,93 0,83 0,86 0,03 0,58 0,62 
511 Dovre 0,94 0,82     0,75 0,80       0,94 0,83     0,75 0,80         0,51 
512 Lesja 0,77 0,73 0,80 0,73 0,61 0,62 0,70 0,68 -0,02 0,79 0,75 0,83 0,77 0,61 0,62 0,72 0,69 -0,02     
513 Skjåk 0,70 0,85 0,70 0,75 0,62 0,61 0,66 0,70 0,04 0,69 0,85 0,69 0,74 0,62 0,61 0,66 0,70 0,04 0,45 0,59 
514 Lom 0,80 0,76 0,75   0,71 0,65 0,74     0,80 0,76 0,75   0,71 0,65 0,74     0,51   
515 Vågå 0,84 0,86 0,77 0,74 0,78 0,61 0,79 0,70 -0,09 0,83 0,85 0,76 0,73 0,78 0,61 0,79 0,70 -0,09 0,41 0,39 
516 Nord-Fron 0,96 0,89 0,69 0,73 0,75 0,85 0,77 0,82 0,05 0,96 0,89 0,69 0,73 0,75 0,85 0,78 0,82 0,05     
517 Sel 0,74 0,79 0,74 0,75 0,59 0,65 0,67 0,71 0,04 0,76 0,80 0,77 0,78 0,60 0,65 0,68 0,72 0,04 0,52 0,59 
519 Sør-Fron 0,77 0,76 0,76 0,76 0,72 0,66 0,74 0,71 -0,03 0,76 0,75 0,74 0,75 0,72 0,66 0,73 0,71 -0,03 0,49 0,51 
520 Ringebu 1,00   0,69   0,67 0,63 0,74     0,99   0,67   0,67 0,63 0,74     0,50   
521 Øyer 0,97 1,00 0,81 0,80 0,91 0,82 0,89 0,85 -0,04 0,97 1,00 0,81 0,80 0,91 0,82 0,89 0,85 -0,04 0,48 0,50 
522 Gausdal 0,88 0,82 0,70   0,68 0,69 0,73     0,88 0,83 0,71   0,69 0,69 0,73     0,53   
528 Østre Toten 0,90 0,91 0,70 0,67 0,90 0,89 0,84 0,83 -0,01 0,89 0,90 0,67 0,65 0,89 0,89 0,82 0,82 -0,01 0,52 0,52 
529 Vestre Toten 0,91 0,91 0,77 0,76 0,75 0,68 0,79 0,75 -0,04 0,90 0,89 0,74 0,74 0,75 0,67 0,78 0,74 -0,04 0,52 0,50 
532 Jevnaker 0,88 0,88 0,80 0,76 1,00 0,94 0,91 0,87 -0,05 0,87 0,86 0,77 0,73 1,00 0,94 0,90 0,85 -0,04 0,64 0,55 
533 Lunner 0,91 0,87 0,86 0,82 0,80 0,80 0,84 0,82 -0,02 0,89 0,85 0,83 0,79 0,80 0,79 0,83 0,81 -0,02 0,60 0,59 
534 Gran 0,90 0,89 0,74 0,72 0,86 0,88 0,83 0,83 0,00 0,88 0,88 0,72 0,70 0,86 0,87 0,82 0,82 0,00     
536 Søndre Land 0,89 0,88 0,73 0,70 0,84 0,87 0,82 0,82 0,00 0,89 0,88 0,73 0,69 0,84 0,87 0,82 0,82 0,00 0,63 0,55 
538 Nordre Land 0,82 0,82 0,82 0,83 0,93 0,91 0,87 0,87 0,00 0,82 0,82 0,82 0,84 0,93 0,91 0,87 0,87 0,00 0,53 0,55 
540 Sør-Aurdal 0,89 0,82 0,58 0,63 0,62 0,61 0,66 0,66 0,00 0,92 0,85 0,63 0,68 0,62 0,61 0,69 0,68 0,00     
541 Etnedal 0,60 0,68 0,95 0,86 0,65 0,47 0,73 0,64 -0,09 0,60 0,68 0,96 0,87 0,65 0,48 0,73 0,64 -0,09 0,59 0,55 
542 Nord-Aurdal 0,85 0,91 0,78 0,71 0,62 0,58 0,72 0,69 -0,03 0,85 0,91 0,78 0,71 0,62 0,58 0,72 0,69 -0,03 0,56 0,50 
543 Vestre Slidre 0,89 0,94 0,86 0,89 0,92 0,65 0,90 0,78 -0,11 0,89 0,94 0,86 0,88 0,92 0,65 0,90 0,78 -0,11 0,76 0,55 
544 Øystre Slidre 0,90 0,82 0,73 0,73 0,78 0,77 0,79 0,77 -0,02 0,92 0,84 0,77 0,77 0,78 0,78 0,81 0,79 -0,02 0,49 0,47 
545 Vang 0,76 0,69 0,81 0,83 0,78 0,65 0,78 0,72 -0,07 0,77 0,70 0,83 0,85 0,78 0,65 0,79 0,73 -0,07 0,51 0,46 
602 Drammen 0,99 1,00 1,00 0,97 1,00 0,97 1,00 0,98 -0,02 0,97 0,98 0,96 0,93 1,00 0,97 0,98 0,96 -0,02 0,76 0,75 
604 Kongsberg 0,96 0,95 0,83 0,81 0,84 0,84 0,86 0,86 -0,01 0,95 0,93 0,80 0,78 0,83 0,84 0,85 0,84 -0,01 0,63 0,63 
605 Ringerike 0,93 0,92 0,86 0,86 0,77 0,74 0,83 0,82 -0,01 0,92 0,91 0,84 0,84 0,77 0,74 0,82 0,81 -0,01 0,65 0,69 
612 Hole 0,94 0,93 0,85 0,86 0,63 0,65 0,76 0,77 0,01 0,93 0,92 0,83 0,84 0,63 0,65 0,76 0,76 0,01 0,58   
615 Flå 0,96 0,97 1,00   0,63 0,74 0,82     0,95 0,96 0,99   0,63 0,74 0,81     0,75   
616 Nes 0,87 0,87 0,67 0,71 1,00 1,00 0,87 0,88 0,01 0,85 0,86 0,65 0,69 1,00 1,00 0,86 0,87 0,01 0,43 0,42 
617 Gol 0,84 0,88 0,81 0,84 0,83 0,89 0,83 0,87 0,04 0,82 0,86 0,78 0,81 0,83 0,89 0,81 0,86 0,04   0,44 
618 Hemsedal 0,82 0,76 0,76 0,76 0,64 0,69 0,72 0,72 0,01 0,80 0,74 0,74 0,74 0,64 0,69 0,70 0,71 0,01 0,44 0,50 
619 Ål 0,80 0,76 0,63 0,58 0,69 0,77 0,69 0,71 0,01 0,80 0,76 0,63 0,57 0,69 0,77 0,69 0,70 0,01 0,51 0,44 
620 Hol 0,69 0,70 0,59 0,60 0,72 0,70 0,68 0,67 -0,01 0,69 0,70 0,59 0,60 0,72 0,70 0,67 0,67 -0,01 0,49 0,38 
621 Sigdal     0,85   0,57 0,63           0,89   0,57 0,63       0,54   
622 Krødsherad 0,78 0,80 0,84 0,76 0,76 0,72 0,79 0,75 -0,04 0,79 0,80 0,85 0,76 0,76 0,73 0,79 0,75 -0,04 0,62 0,52 
623 Modum 0,92 0,96 0,84 0,81 1,00 0,89 0,94 0,88 -0,06 0,91 0,94 0,82 0,78 1,00 0,88 0,92 0,87 -0,06 0,65 0,66 
624 Øvre Eiker 0,97 1,00 0,86 0,90 0,95 0,92 0,93 0,93 0,01 0,95 0,98 0,83 0,87 0,95 0,92 0,91 0,92 0,01 0,62 0,74 
625 Nedre Eiker 0,94 0,92 0,88 0,89 0,65 0,60 0,78 0,76 -0,02 0,92 0,90 0,85 0,86 0,64 0,60 0,76 0,75 -0,02 0,64   
626 Lier 0,94 0,89 0,89 0,88 0,75 0,73 0,84 0,81 -0,02 0,93 0,87 0,86 0,85 0,75 0,73 0,82 0,80 -0,02 0,67 0,70 
627 Røyken 1,00 0,90 0,93 0,94 0,94 0,86 0,95 0,89 -0,06 0,98 0,88 0,90 0,90 0,94 0,86 0,94 0,88 -0,06 0,71 0,68 
628 Hurum 0,92 1,00 0,86 0,87 0,73 0,62 0,81 0,78 -0,03 0,90 0,98 0,83 0,84 0,73 0,62 0,80 0,76 -0,03 0,61   
631 Flesberg 0,79 0,79 0,70 0,66 0,59 0,58 0,67 0,65 -0,02 0,79 0,79 0,71 0,66 0,59 0,58 0,67 0,65 -0,02 0,49 0,42 
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Vedlegg 13 Produksjonsindekser for kommunale 
tjenester 2016 og 2017 

Det er i tidligere rapporter fra utvalget blitt presentert beregninger av en produksjonsindeks 
for kommunale tjenester basert på KOSTRA-data for årene 2000-2016. 
Produksjonsindeksen er et samlemål på kommunenes tjenesteproduksjon basert på 
indikatorer for tjenestetilbudet for de ulike sektorer. Dette vedlegget rapporter oppdaterte 
beregninger av produksjonsindeksen basert på data for 2017. 

Den produksjonsindeksen som beregnes er basert på delindekser for barnehage, 
grunnskole, primærhelsetjeneste, pleie og omsorg, barnevern, sosialkontortjenester og 
kultur. De øvrige sektorer (administrasjon, teknisk sektor, samferdsel, bolig og næring) er 
utelatt fordi det er vanskelig å finne gode indikatorer på tjenesteproduksjonen. De tjenestene 
som er inkludert i totalindeksen utgjorde om lag 72 prosent av kommunenes brutto 
driftsutgifter i 2017. 

Tabell 1 gir en oversikt over kriterier og vekter i delindeksene og hvilken vekt de enkelte 
delindekser har i totalindeksen. Produksjonsindeksen som beregnes for 2017 består i 
hovedsak av de samme indikatorene som den nye og forbedrede produksjonsindeksen som 
først ble rapportert i utvalgets rapport fra april 2009 (kapittel 3), i tillegg til endringer gjort i 
produksjonsindeksen for rapporteringsårene 2012, 2015, 2016 og 2017 (dokumentert i 
denne rapporten og i utvalgets rapporter fra henholdsvis november 2013, 2016 og 2017). 
Vektene i delindeksene og totalindeksen er oppdatert i forhold til utviklingen i 
budsjettandeler. I alt 333 kommuner har levert tilstrekkelige data til å kunne inngå i årets 
analyse. Det er lavere enn i tilsvarende analyse i fjor som omfattet 364 kommuner. 

Tabell 2 rapporterer sektorindekser, samlet produksjonsindeks og korrigert inntekt for de 333 
kommunene som inngår i analysen, samt fylkesvise gjennomsnitt. Både sektorindekser, og 
samlet produksjonsindeks er normalisert slik at veide gjennomsnitt (med antall innbyggere 
som vekter) er lik 100 for kommunene som inngår i analysen. Også de fylkesvise 
gjennomsnittene er veid med innbyggertall som vekter. I tillegg vises netto driftsresultat for 
2017. For sektorindeksene og samlet produksjonsindeks indikerer en indeksverdi over 100 
at tjenestetilbudet er bedre enn gjennomsnittet, mens en verdi lavere enn 100 indikerer at 
tjenestetilbudet er dårligere enn landsgjennomsnittet. En verdi på 110 indikerer for eksempel 
at tjenestetilbudet er 10 prosent bedre enn landsgjennomsnittet. 

Tabell 3 viser utviklingen i samlet produksjonsindeks, korrigert inntekt og netto driftsresultat 
de tre siste årene. 

Det bør understrekes at produksjonsindeksene sier noe om nivået på produksjonen i forhold 
til størrelsen på målgruppen, og at de i seg selv ikke sier noe om hvor effektiv den enkelte 
kommune er. For at totalindeksen skal si noe om effektivitet må den relateres til hvor store 
ressurser den enkelte kommune disponerer, og delindeksene kan bare si noe om effektivitet 
dersom de relateres til hvor store ressurser som er allokert til den enkelte sektor sett i 
forhold til målgruppen. En kommune med samlet produksjonsindeks lavere enn 100 vil 
kunne være effektiv dersom produksjonen er høy relativt til de ressurser kommunen 
disponerer, og en kommune med delindeks lavere enn 100 vil kunne være effektiv dersom 
produksjonen er høy relativt til mengden av ressurser som er allokert til sektoren. 
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Tabell 1 Oversikt over indikatorer og vekter i delindeksene og samlet produksjonsindeks, 2017 

Sektor / Indikator Vekt 
Barnehage 0,160 
     Korrigerte oppholdstimer i kom. og private barnehager i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,800 
     Andel ansatte med førskolelærerutdanning 0,100 
     Antall m2 leke og uteareal per barn i alle barnehager 0,100 
       
Grunnskole 0,251 
     Grunnskolepoeng (korrigert) 0,376 
     Nasjonale prøver 8. trinn (korrigert) 0,376 
     Læringsmiljø 0,188 
     Andel innbyggere i alderen 6-9 år med plass i kommunale SFO   0,030 
     Andel av brukerne av kommunale SFO med fulltidsplass  0,030 
  
Primærhelsetjeneste 0,057 
     Antall fastlegekonsultasjoner (legens praksiskommune) i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,421 
     Fysioterapiårsverk (F233, 241 og 253) i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,362 
     Antall helseundersøkelser barn og svangerskapskontroller i forhold behovskorrigert innbyggertall 0,217 
  
Omsorgstjenester 0,362 
     Timer hjemmesykepleie og praktisk bistand i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,563 
     Oppholdsdøgn i institusjon i alt i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0.350 
     Andelen av institusjonsplasser som er i enerom 0,087 
  
Barnevern 0,045 
     Barn omfattet av barnevernsundersøkelse i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,250 
     Barn 0-17 år omfattet av tiltak i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,550 
     Andel ansatte med fagutdanning 0,200  
  
Sosialkontortjenester 0,073 
     Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,473 
     Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned 0,472 
     Nettoutgifter til kvalifiseringsordningen i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,055 
  
Kultur 0,052 
     Bokbestand ved bibliotekene per innbygger 0,150 
     Utlån av bøker per innbygger 0,150 
     Antall kinoforestillinger per innbygger 0,044 
     Besøk kino per innbygger 0,044 
     Støtte til aktivitetstilbud til barn og unger per innbygger 6-18 år 0,125 
     Kommunale fritidssenter, timer åpen årlig per 1 000 innbyggere 6-20 år 0,362 
     Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) 0,125 

Note: Tilhørende sektorvekt er angitt med høyrejusterte, fete bokstaver 

Kilde: Senter for økonomisk forskning 
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Tabell 2 Produksjonsindekser, frie inntekter per innbygger korrigert for variasjoner i utgiftsbehov 
og netto driftsresultat. Landsgjennomsnitt = 100 for produksjonsindekser og korrigert inntekt. 
Netto driftsresultat1 oppgitt i prosent av brutto driftsinntekter. Tall for 2017. 

Kommune Barne-
hage 

Grunn-
skole 

Primær-
helse 

Omsorg Barne-
vern 

Sosial Kultur Samlet Korrigert 
inntekt 

Nto. drifts-
resultat 

101 Halden 105,2 98,1 89,7 101,4 99,3 106,6 58,0 98,5 96 6,2 

104 Moss 95,7 101,9 99,4 119,4 86,3 104,9 132,8 108,2 95 4,1 

105 Sarpsborg 104,3 100,3 96,6 86,9 98,9 105,1 129,6 97,7 96 2,4 

106 Fredrikstad 99,8 100,9 95,6 95,3 79,5 94,8 82,0 96,0 96 2,6 

111 Hvaler 99,1 96,9 65,9 133,4 187,4 99,9 89,2 112,6 108 3,9 

118 Aremark 88,3 98,7 64,5 134,4 30,9 133,5 185,0 112,0 107 -0,7 

119 Marker 100,0 101,7 91,6 87,8 137,4 112,2 258,3 106,3 99 6,5 

122 Trøgstad 99,5 102,4 84,0 101,5 157,9 74,8 80,4 99,9 94 3,4 

123 Spydeberg 99,8 98,1 102,1 111,0 97,1 105,4 97,2 103,7 95 1,5 

124 Askim 97,1 103,3 89,8 94,5 111,5 89,6 85,5 96,8 95 3,1 

125 Eidsberg 101,4 101,2 87,9 107,1 155,2 93,6 73,1 103,0 94 3,5 

127 Skiptvet 103,9 100,6 79,8 102,9 151,1 86,1 126,2 103,3 96 2,9 

136 Rygge 102,8 100,7 92,3 102,4 115,7 97,1 25,8 97,7 97 1,6 

137 Våler 100,3 98,0 111,0 128,2 108,3 76,4 43,2 106,1 97 4,8 

138 Hobøl 107,2 98,5 96,3 110,9 102,8 86,3 63,8 101,8 97 17,3 

  Østfold 101 100,5 94,1 100,2 99,5 98,8 94,1 99,6 96,1 3,5 

211 Vestby 103,6 101,9 96,1 88,4 75,5 94,9 71,5 93,7 97 4,7 

213 Ski 99,4 103,8 114,4 108,2 103,4 110,1 95,4 105,3 94 1,1 

214 Ås 101,8 101,5 82,9 91,2 97,4 85,1 92,3 94,9 96 2,1 

215 Frogn 93,4 103,1 93,6 101,4 98,7 90,0 53,3 96,7 97 2,7 

216 Nesodden 99,2 101,4 89,1 91,1 94,0 104,9 77,1 95,3 94 2,0 

217 Oppegård 99,1 104,1 102,3 97,0 103,4 103,7 83,4 99,5 98 4,1 

219 Bærum 94,2 103,0 101,4 90,9 69,1 98,0 136,2 97,0 107 9,4 

220 Asker 95,3 101,5 98,4 115,5 77,8 85,6 60,3 101,0 104 8,5 

221 Aurskog-Høland 96,9 98,9 82,7 77,8 128,0 112,5 148,1 94,9 93 4,3 

226 Sørum 105,6 100,4 96,4 94,4 110,0 84,5 43,1 95,1 96 1,4 

227 Fet 101,8 101,4 81,1 62,8 104,1 109,1 45,8 84,1 97 1,6 

228 Rælingen 100,5 102,9 97,8 79,1 107,9 86,6 68,2 90,8 93 2,6 

229 Enebakk 99,2 98,8 78,1 109,6 122,5 95,4 88,3 101,9 91 2,3 

230 Lørenskog 90,3 102,6 99,4 85,7 92,9 109,1 83,2 93,3 98 3,3 

231 Skedsmo 97,0 103,7 111,0 96,9 96,4 100,8 81,8 98,9 96 4,5 

233 Nittedal 102,7 101,1 101,0 101,1 100,0 81,2 60,3 97,7 98 3,9 

234 Gjerdrum 109,8 98,7 106,1 106,2 117,6 92,3 73,8 102,7 99 7,4 

235 Ullensaker 104,3 99,2 110,9 90,2 107,3 88,7 68,4 95,4 93 0,1 

236 Nes 103,4 96,2 106,9 92,9 119,8 83,1 142,7 99,3 93 0,1 

237 Eidsvoll 101,1 96,5 88,0 89,5 114,2 95,4 53,4 92,7 92 3,6 

238 Nannestad 96,2 97,8 92,6 86,8 134,0 80,5 47,8 91,0 91 5,8 

239 Hurdal 102,4 98,6 89,1 108,2 148,4 108,5 63,7 103,3 95 3,0 

  Akershus 98 101,6 99,6 94,7 94,6 95,7 89 97 98,5 4,9 

301 Oslo 94,1 101,4 109,2 91,3 80,9 100,8 130,2 97,5 104 4,3 

402 Kongsvinger 97,8 98,7 102,8 82,6 131,2 113,1 111,3 96,1 95 2,9 

403 Hamar 101,9 102,8 106,8 120,4 90,1 102,7 123,5 109,8 99 5,4 

412 Ringsaker 100,9 98,7 90,4 128,5 110,8 121,7 70,4 110,1 96 2,9 

415 Løten 93,3 97,0 107,3 88,5 117,0 90,2 78,0 93,3 95 4,7 

417 Stange 100,2 100,5 90,7 108,6 88,8 91,3 78,0 100,5 96 3,8 

418 Nord-Odal 99,9 99,0 91,4 102,5 103,7 127,2 54,6 100,0 99 -1,0 

420 Eidskog 107,0 98,4 108,4 123,6 146,0 116,5 36,4 109,7 97 1,9 

423 Grue 103,1 93,7 93,8 98,9 148,7 128,1 44,8 99,6 100 3,8 

425 Åsnes 95,5 99,0 105,1 112,9 113,6 113,0 71,0 104,0 94 4,8 

426 Våler 96,5 100,2 92,2 118,8 142,1 108,7 96,9 108,2 98 1,2 

427 Elverum 103,0 99,9 90,0 105,2 99,6 111,6 75,4 101,3 96 1,2 

428 Trysil 105,5 99,9 91,6 116,4 114,9 110,9 113,2 108,5 102 1,1 

429 Åmot 108,9 103,7 88,9 89,1 139,3 127,4 100,5 101,6 104 -2,6 

430 Stor-Elvdal 89,4 99,8 82,4 88,0 123,9 128,3 162,1 99,3 103 2,6 

432 Rendalen 98,4 102,1 81,8 79,8 141,3 125,8 182,0 99,9 110 7,9 

437 Tynset 99,8 97,0 106,0 104,2 88,8 99,8 108,4 101,0 100 2,5 

439 Folldal 92,3 96,8 78,8 102,5 65,7 110,6 242,8 104,3 103 0,2 

  Hedmark 100,6 99,7 96,7 110 108,8 110,3 90,9 104,1 97,4 3,1 

501 Lillehammer 102,0 101,9 93,9 95,0 101,4 89,0 92,7 97,5 100 3,3 

502 Gjøvik 102,7 99,4 113,9 111,1 116,1 111,6 80,3 105,6 97 3,3 

512 Lesja 106,6 97,9 97,7 112,3 150,4 96,4 96,0 106,7 104 2,7 
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Kommune Barne-
hage 

Grunn-
skole 

Primær-
helse 

Omsorg Barne-
vern 

Sosial Kultur Samlet Korrigert 
inntekt 

Nto. drifts-
resultat 

513 Skjåk 107,2 100,5 85,2 102,3 103,0 99,7 170,2 105,0 114 1,3 

515 Vågå 98,6 94,7 100,8 123,5 117,9 112,3 102,1 108,8 104 -1,8 

516 Nord-Fron 94,1 99,0 90,8 92,0 95,8 117,2 130,4 98,0 112 2,1 

517 Sel 96,7 98,4 95,8 91,8 155,5 139,0 113,8 101,9 99 1,2 

519 Sør-Fron 89,7 97,7 112,8 85,0 93,9 102,7 106,4 93,3 110 2,0 

521 Øyer 103,8 100,3 108,1 79,4 97,8 103,3 89,5 93,3 102 2,9 

528 Østre Toten 97,1 99,4 97,6 98,8 121,4 85,5 70,2 97,1 94 3,3 

529 Vestre Toten 99,9 98,6 104,8 95,9 141,0 100,8 58,2 98,2 96 4,6 

532 Jevnaker 97,4 97,4 100,2 75,4 125,1 98,6 89,0 90,5 94 3,4 

533 Lunner 106,3 98,1 104,7 94,3 105,1 104,0 53,8 96,8 93 1,8 

534 Gran 100,7 97,0 103,7 94,0 99,2 111,2 67,2 96,5 91 2,7 

536 Søndre Land 99,7 100,2 91,1 151,5 121,5 72,5 86,9 116,4 91 1,0 

538 Nordre Land 98,7 94,6 112,4 105,7 158,9 79,0 120,2 103,4 101 3,2 

540 Sør-Aurdal 93,9 98,0 94,2 105,9 110,0 110,9 129,9 103,1 103 3,5 

541 Etnedal 86,0 95,2 89,6 122,0 126,1 117,8 154,1 109,2 108 -0,1 

542 Nord-Aurdal 97,6 92,3 106,4 112,2 115,7 125,5 166,8 108,5 103 3,8 

543 Vestre Slidre 109,0 98,1 83,5 106,6 142,9 152,9 129,3 109,7 111 6,2 

544 Øystre Slidre 100,2 93,9 97,1 105,9 103,0 116,4 154,6 104,7 100 1,8 

545 Vang 85,3 96,1 86,8 162,1 167,0 107,7 126,4 123,3 112 5,1 

  Oppland 100,2 98,6 101,9 101,6 116,9 103 91,8 100,9 98,5 2,7 

602 Drammen 97,1 99,8 102,0 92,9 97,5 81,2 66,1 93,8 92 5,8 

604 Kongsberg 102,5 102,9 103,6 117,9 87,4 86,3 206,8 111,8 98 1,8 

605 Ringerike 101,7 99,0 96,9 91,7 102,2 102,4 52,5 94,6 94 3,0 

612 Hole 101,4 102,3 96,2 84,5 129,0 87,2 50,0 92,7 100 7,0 

616 Nes 105,4 99,5 106,7 156,3 111,5 92,1 150,3 124,1 106 -0,7 

617 Gol 95,7 95,5 89,0 133,3 98,3 94,6 95,6 108,9 109 2,6 

618 Hemsedal 97,0 96,9 145,3 122,7 110,9 75,8 206,0 113,8 102 5,4 

619 Ål 91,8 96,6 97,6 105,5 101,3 91,4 111,9 99,8 108 1,6 

620 Hol 98,8 96,6 92,9 116,7 100,9 61,4 298,2 112,1 136 2,5 

622 Krødsherad 104,7 97,7 106,0 124,0 88,3 93,9 106,9 108,6 106 9,5 

623 Modum 99,0 98,8 107,5 112,2 104,3 86,8 53,9 101,2 93 2,1 

624 Øvre Eiker 104,2 101,2 91,5 88,9 108,8 106,9 79,8 96,3 91 2,6 

625 Nedre Eiker 98,9 101,7 95,4 68,1 120,9 118,6 46,7 87,9 92 4,1 

626 Lier 99,1 101,9 98,9 96,7 89,1 89,8 88,2 97,2 95 1,8 

627 Røyken 97,2 99,4 105,2 76,5 92,6 88,7 23,7 86,1 96 1,1 

628 Hurum 99,5 98,4 81,5 87,1 122,8 118,2 44,1 93,2 92 0,2 

631 Flesberg 98,1 97,6 100,7 86,2 114,2 102,6 59,2 92,8 105 5,6 

633 Nore og Uvdal 89,3 99,5 101,4 163,6 135,2 86,7 219,9 128,1 126 4,6 

  Buskerud 99,3 100,2 99,7 95,5 101,6 92,8 83,7 97 95,7 3,4 

701 Horten 99,5 102,1 90,6 78,6 100,5 107,6 139,9 94,8 90 2,5 

704 Tønsberg 102,1 101,1 95,4 96,5 114,0 117,4 111,0 101,5 92 4,5 

711 Svelvik 93,8 103,2 92,7 99,1 90,6 102,5 54,0 96,4 94 3,7 

713 Sande 103,9 102,5 97,4 95,7 112,9 88,9 95,5 99,1 97 1,7 

716 Re 103,4 99,9 95,4 115,2 111,5 103,6 30,5 102,9 96 1,7 

  Vestfold 101,1 101,5 94,1 93,4 108,3 109,5 105,8 99,2 92,5 3,1 

805 Porsgrunn 106,7 100,0 92,2 98,5 95,5 91,4 92,9 98,9 97 2,4 

806 Skien 97,9 100,0 87,9 103,3 100,7 98,7 75,6 98,8 95 2,8 

807 Notodden 103,8 98,6 104,7 93,1 109,2 100,4 70,2 96,9 100 2,1 

811 Siljan 101,0 97,1 92,3 73,3 115,9 126,6 92,0 91,6 104 5,9 

814 Bamble 103,3 100,2 97,3 106,4 107,6 128,7 155,1 108,0 100 5,0 

815 Kragerø 100,5 101,1 92,7 106,7 99,7 133,7 121,2 105,9 99 2,1 

817 Drangedal 97,6 96,9 91,1 96,5 110,8 120,1 121,0 100,1 96 3,4 

819 Nome 97,2 99,9 89,8 147,1 84,8 134,0 272,0 126,7 100 2,1 

822 Sauherad 93,4 95,9 90,8 98,9 113,0 121,7 75,0 97,9 101 1,8 

828 Seljord 89,5 95,2 77,7 78,4 113,4 98,7 131,6 90,2 102 -0,8 

833 Tokke 102,9 98,4 116,0 124,2 76,0 85,8 221,5 113,9 132 5,1 

834 Vinje 101,7 97,5 106,8 134,6 93,2 86,3 129,4 112,8 139 3,8 

  Telemark 101 99,6 92,5 103,5 100,6 104,9 104 101,5 98,9 2,9 

901 Risør 97,7 98,3 88,4 106,3 136,4 100,7 62,1 100,5 96 0,2 

904 Grimstad 102,5 101,3 101,2 132,3 108,9 91,2 75,4 111,0 98 3,6 

906 Arendal 102,9 100,1 96,4 90,2 101,5 92,4 66,0 94,5 95 2,3 

911 Gjerstad 103,3 97,9 84,5 97,4 175,1 104,0 42,1 98,9 104 2,7 

912 Vegårshei 102,3 93,3 79,8 102,4 125,3 119,2 80,8 100,0 102 2,8 

914 Tvedestrand 100,6 99,6 118,9 87,2 142,8 122,7 113,2 100,7 95 1,4 

919 Froland 96,1 96,5 100,5 100,5 153,1 88,3 309,4 111,1 95 -0,2 
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SAK NR. 07/2019 

 
Gran kommune  
      

 
 
 
 
OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
OG SELSKAPSKONTROLL 2017-2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 18.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

        
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll 2017-2019 

Ja 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Planen følges opp slik i 2019: 
 

 …………….. 
 …………….. 
 …………….. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll ble utarbeidet i 2016 gjennom en 
prosess i flere møter og vedtatt i kommunestyret 27.10.2016.  
 
Det er kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS som gjennomfører forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller etter bestilling fra kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalgets ramme til å drive forvaltningsrevisjon i 2019 er ca. kr. 400 000 (ca. 384 timer). Med 
unntak av prosjektet vedr. interkommunalt samarbeid (som er i sluttfasen), har kontrollutvalget pr. d.d. 
ingen bestillinger i arbeid.  
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Det legges opp til en gjennomgang av planen i møtet og en drøfting av hvilke områder som kan være 
ønskelig å følge opp i 2019, evt. på hvilken måte.  
 
For flere av områdene er det aktuelt å gjennomføre forundersøkelser forut for en eventuell bestilling av 
et større revisjonsprosjekt. Normalt gjennomføres forundersøkelsene av Innlandet Revisjon IKS etter 
bestilling. I noen tilfeller bes det om orienteringer fra rådmannen/administrasjonen i møte forut for 
bestilling av forundersøkelse, og/eller at kontrollutvalget gjennomfører kartlegging på egen hånd eller 
ved hjelp av kontrollutvalgets sekretariat. 
 
Enkelte av temaene i planen er berørt gjennom saker/orienteringer i 2017/2018, og er under oppfølging 
gjennom ulike vedtak gjort i kontrollutvalget. Nedenfor følger en opplisting av vedtak til oppfølging: 
 

 Hjemmetjenesten i Gran kommune – oppfølging av varsling (KU-sak 42/18, jf. KU-sak 
46/18, jf. KU-sak 56/18 – oppfølging våren 2019) 

 Ny kommunelov (orienteringssak) 
 Utvikling av stab/støttefunksjonen i Gran kommune – måloppnåelse (KU-sak 26/18, jf. KU-

sak 32/17) 
 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) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Kontraktsoppfølging» fra 2015 (utsatt sak fra 16/3-18) 
 NAV Hadeland (KU-sak 53/17) 
 Utvikling av heltidskultur – oppfølging av kommunestyrevedtak 105/16 (KU-sak 59/17) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og resultatstyring i Gran kommune»(k.styret 

13.12.2018, sak 120/18) 
  
 
Oppfølging av planen er en drøftingssak, og saken legges frem uten forslag til vedtak.  



Gran kommune

Kontrollutvalgets

PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON

OG
SELSKAPSKONTROLL

2017–2019

Behandlet i kontrollutvalget:9. desember 2016
Vedtatt av kommunestyret:
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1.  INNLEDNING  
 

Kontrollutvalget utfører på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med den 
kommunale forvaltningen, herunder påser at kommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt 
av kommunens folkevalgte organer.  
 
Kontrollutvalgets oppgaver kan i hovedsak deles i tre områder: 

 Regnskapsrevisjon 
 Forvaltningsrevisjon 
 Selskapskontroll 

 
I forskrift om kontrollutvalg går det frem at kontrollutvalget skal lage en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Planene skal vedtas av 
kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden. Kontrollutvalget har valgt å samle de to planene i ett dokument.  
 

 

2.  PLANPROSESSEN  
 

 I forskrift om kontrollutvalg går det frem at plan for forvaltningsrevisjon  
 

”skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter”. 

 
I tillegg til å legge vekt på risiko- og vesentlighet i sitt arbeid med prioritering av 
områder/tema for kontroll, har kontrollutvalget også lagt vekt på følgende: 
 
 Prosjektets potensielle bidrag til å skape forbedringer i forvaltningen 
 Politisk aktualitet og interesse 
 Betydningen de offentlige tjenestene har for brukerne/innbyggerne 
 Gjennomførbarhet (praktisk og økonomisk) 
 Erfaringer fra andre kommuner 

 
Utfordringen med den overordnede analysen er å sikre at analysen er tilstrekkelig 
overordnet, slik at man får et oversiktsbilde av hele den kommunale virksomheten, 
samtidig som den går tilstrekkelig dypt til å danne et meningsfullt grunnlag for 
prioritering av konkrete områder. Ved valg av metode og opplegg for overordnet 
analyse er disse hensynene balansert opp mot kontrollutvalgets budsjettmidler. 
 
Den overordnede analysen ble gjennomført som en prosess i kontrollutvalget.  Som 
grunnlag for risiko- vesentlighetsvurderingen er det innhentet kunnskap fra en rekke 
kilder, bl.a.:  

 Kommunale planer og rapporter (handlingsplan, økonomiplan, årsrapporter 
mv.) 

 Tilgjengelig statistikk (i hovedsak kostra-tall) 
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Gjennomførte revisjonsprosjekter/evalueringer i andre kommuner
Foranalyse av utvalgte områder.
Avisomtale, erfaringer fra andre kommuner mv.

3. FORVALTNINGSREVISJON

3.1 HVA ER FORVALTNINGSREVISJON?

Kommuneloven § 77 nr 4, 2. punktum beskriver forvaltningsrevisjon slik:

”Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).”

I en forvaltningsrevisjon kan man ha flere forskjellige perspektiver. Hvilket
perspektiv man legger hovedvekten på avhenger av intensjon med undersøkelsen.

På grunn av at tema og vurderingstype kan spenne vidt, stilles det derfor store krav til
både metode- og fagkunnskap hos den som skal gjennomføre revisjonen.
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3.2  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – PRIORITERINGER   
 

Generelt:  
 

 Kontrollutvalget har som mål å øke sitt fokus på effektivitet/produktivitet 
og kvalitet i sine undersøkelser av kommunens forvalting.  
 

 Ved kontroll av formelle forhold (etterlevelse av lover/regler/rutiner) har 
kontrollutvalget som mål å etterprøve at praktiseringen av rutinene er i tråd 
med etablerte rutiner og prosedyrer.  

 
 Kontrollutvalget ønsker å prioritere kontroll av tjenester til utsatte 

brukergrupper. I tillegg til et systemperspektiv har kontrollutvalget som 
målsetting også å gjennomføre stikkprøver på individnivå for å teste at 
rutinene fungerer i praksis. 

 
 Kontrollutvalget har som mål å ha god kunnskap om kommunens 

organisasjon og tjenesteyting. Som ledd i dette arbeidet vil det løpende bli 
bedt om orienteringer fra administrasjonen, herunder etterspørre 
gjennomførte risikovurderinger.  

 
 Igangsetting av undersøkelse (forvaltningsrevisjon) gjøres normalt etter en 

forutgående forundersøkelse. Formålet med en forundersøkelse er å avklare 
nytteverdien av en eventuell grundigere undersøkelse. 
Forundersøkelser/kartlegginger kan gjøres av kontrollutvalget selv, utvalgets 
sekretariat eller kommunens revisor.  

 
 Kontrollutvalget vil igangsette nødvendige undersøkelser på eget initiativ 

dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn de som er 
nevnt i planen. Kommunestyret vil bli orientert om kontrollutvalgets 
prioriteringer gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, og/eller gjennom 
kontrollutvalgets årsrapport.  

 
Prioriterte områder: 
Nedenfor følger prioriterte områder innenfor ulike deler av organisasjonen (ikke 
prioritert rekkefølge):  
 

Rådmann, stab/støtte 
(sektorovergripende) 

 
Sykefravær  
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Høyt sykefravær har store økonomiske 
konsekvenser både for samfunnet, kommunen og 
for den enkelte. 

 Politisk interesse. 
 
Aktuelle tema:  

 Gjennomgang av detaljert sykefraværsstatistikk i 
kommunen. 
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 Kommunens arbeid med langtidsfravær og 
oppfølging av sykmeldte. 

 Oppfølging av IA-avtalen 
 Evaluering av tiltak. 

 
 
Målstyring 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Kommunen har etablert målstyring som en del av 
den helhetlige virksomhetsstyringen. At systemet 
for målstyring fungerer som forutsatt kan ha stor 
betydning for tjenesteproduksjonen mht. både 
effektivitet/produktivitet og kvalitet. 

 Måling av kvalitet på tjenester er vanskelig. 
 
Aktuelle tema/spørsmål:  

 I hvilken grad er det etablert målekriterier for 
kvalitet i tjenesteproduksjonen og hvordan måles 
rapportertes det på disse parameterne? 

 Måles de riktige tingene? 
 Hvordan er kvaliteten på rapportering av 

måloppnåelse? 
 Hvordan brukes resultatene til læring og 

forbedring? 
 

 
Etikk og 
korrupsjons-
forebyggende 
arbeid 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Inntatt i formålsparagrafen i kommuneloven. 
 Stort fokus på temaet sentralt (for eksempel 

nedsatt eget etikkutvalg i Kommunenes 
Sentralforbund). 

 Politisk interesse.  
 
Aktuelle tema:  

 Foretas risikovurderinger på området? 
 Hvordan jobber kommunen med forankring av 

gode etiske holdninger hos ansatte og politikere? 
Fokus både på overordnet nivå (ordfører/rådmann) 
og på mellomledernivå i organisasjonen. 

 Hvilke varslingsrutiner har kommunen? I hvilken 
grad er de kjent?  
 

 
Informasjons-
sikkerhet 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Vesentlig område for kommunen, da bruk av IKT 
benyttes i større eller mindre grad innenfor alle 
tjenesteområder.  

 Svikt kan få store konsekvenser, både personlig for 
den som rammes (svikt i håndtering av 
personopplysninger) og for kommunens omdømme 
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Aktuelle tema:  

 Etterlevelse av personopplysningsloven. 
 

 
Innkjøp / 
etterlevelse av lov 
om offentlige 
anskaffelser 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Komplekst regelverk (høy iboende risiko for feil)  
 Feil i f.m. anskaffelser kan medføre betydelige 

økonomisk tap og omdømmetap. 
 Felles innkjøpsfunksjon – samarbeid mellom Gran 

kommune og Lunner kommune. 
Aktuelle tema:  

 Kartlegging av kommunens bruk av rammeavtaler. 
 Vurdering av kommunens nytteverdi av deltakelse 

i innkjøpssamarbeidet for Hadeland. 
 

VIRKSOMHETSOMRÅDE  
BARN OG FAMILIE 

 
PP-tjenesten  

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Kommunens målsetting om tidlig innsats. PP-
tjenesten er en av flere aktører som må lykkes om 
man skal nå målet. 

 Tjenesten har vært preget av lav kapasitet. Fra 
høsten 2016 er det planlagt ny organisering av 
tjenesten. 

 Gran ligger litt over gjennomsnittet i Oppland når 
det gjelder andel elever med spesialundervisning 
(2015-tall). Det har vært en økning i antall vedtak 
om spesialundervisning i Gran de senere årene 
(2012-2015). 

 I St.meld.nr. 18 (2010-2011) fremsettes tre 
hovedpunkter som vesentlig forventinger til PP-
tjenesten framover: 
a) PP-tjenesten skal være tilgjengelig og bidra til 

helhet og sammenheng i tiltak for barn, unge 
og voksne med særlige behov. 

b) PP-tjenesten skal arbeid forebyggende og mer 
systemrettet ved å gi råd og veiledning 
tilknyttet blant annet pedagogisk ledelse, 
læringsmiljøet og didaktiske spørsmål 

c) PP-tjenesten skal fokusere på tidlig innsats i 
barnehage og skole ved å bidra til pedagogiske 
tiltak iverksettes så tidlig som mulig når 
problemer oppdages eller avdekkes. 

 
Aktuelle tema/problemstillinger:  

 Måloppnåelse (mål om tidlig innsats): 
 I hvilken grad og på hvilken måte ivaretar PP-
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tjenestens arbeid i Gran kommune de 
kvalitative aspektene i de nasjonale 
retningslinjene som er gitt tjenesten? 

 Er organiseringen av PP-tjenesten i kommunen 
hensiktsmessig ut fra skoler og barnehagers 
behov og ut fra nasjonale retningslinjer? 

 Saksbehandlingstid (stikkprøve enkeltsaker): 
Hvor lang tid går det fra melding sendes PP-
tjenesten til sakkyndig utredning foreligger, 
enkeltvedtak fattes og tiltak iverksettes? Er 
hjelpen gitt innen rimelig tid? Er målsettingen 
om tidlig innsats nådd for den konkrete saken? 
Saker avdekket i ungdomsskolen: Kunne disse 
vært avdekket tidligere, eventuelt hva er 
grunnen til at tiltak ikke er iverksatt på 
barnetrinnet?  

 I hvilken grad ivaretas PP-tjenestens ansvar for 
systemrettet arbeid?  

 I hvilken grad bidrar PP-tjenestens arbeid til at 
flere barn fullfører skolegang uten behov for 
spesialundervisning? 

 Oppfølging av «gråsoneelever», dvs. elever som 
utredes av pp-tjenesten, men som ikke får 
enkeltvedtak. I hvilken grad tilrettelegges 
undervisningen i skolen for disse elevene? 
Fungerer tiltakene? 

 
Kommentar: 

Med bakgrunn i endring i PP-tjenesten høsten 
2016 avventes en nærmere undersøkelse 
(forvaltningsrevisjon) til senere i valgperioden. Ny 
forundersøkelse gjennomføres høsten 2017.   
 

 
Sosialtjenesten / 
NAV 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Gran har relativt høy andel sosialhjelpsmottakere. 
Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som 
hovedinntekt ligger også høyt (jf. kostratall for 
2015).  

 Sårbare brukergrupper. 
 Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema:  

 Fokus på ungdomsledighet og flyktninger ut i 
arbeidslivet. 

 Hvordan fungerer mål- og resultatstyring på den 
kommunale delen av NAV/sosialhjelp? 

 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler. 
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Barnevernet  

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Svikt kan få alvorlige konsekvenser for barn/unge. 
 Sårbare brukergrupper. 
 Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema: 

 Produktivitet/effektivitet i saksbehandlingen. 
 Kvalitet på tjenestene. 
 Tverrfaglig samarbeid. 
 Kommunikasjon og omdømme. 
 Målstyring, målformuleringer og rapportering. 

 
VIRKSOMHETSOMRÅDE  

BARNEHAGE 
(ingen prioriterte tema) 
 

 

VIRKSOMHETSOMRÅDE  
GRUNNSKOLE 

 
Kvalitet i skolen 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Viktig satsningsområde for kommunen. 
 Skoleresultatene målt ved grunnskolepoeng er 

relativt svake i Gran, samtidig er driftsutgiftene 
høyere enn sammenlignbare kommuner (jf. 
kostratall for 2015).  

 Stor politisk interesse. 
 

Aktuelle tema: 
 Ledelse på skole og trinn-/klassenivå. 
 Hvordan sikres kvalitet i klasserommet? 
 Læringsmiljø. 
 Håndtering av og konsekvenser ved sykefravær 

hos lærerne. 
 Håndtering av fravær blant elever. 

 
 
Kompetanse og 
rekruttering  
 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Lærerne er skolens viktigste ressurs. 
 Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema: 

 Kompetanse: 
- Kartlegging av kompetansenivå generelt. 
- Særlig fokus på kompetanse ved 

gjennomføring av vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp.   
 

 Rekruttering: 
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- Kartlegging av ansettelsesprosesser.  
- Kartlegge tiltak for å tiltrekke, rekruttere og 

beholde dyktige lærere.  
- Kartlegging av «turnover». 

 
Mobbing i skolen 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Kan få store konsekvenser for enkeltelever. 
 Politisk interesse. 

Aktuelle tema:  
 Etterlevelse av opplæringslovens § 9 A, dvs.  

elevenes rett til et godt psykososialt miljø. 
 Fokus på om etablerte systemer og rutiner for å 

forhindre og oppdage mobbing fungerer i praksis.  
 
Kommentar: 

 Igangsetting av evt. kontroller på området må 
koordineres med Fylkesmannens tilsynsansvar i 
forhold til opplæringsloven. 
 

VIRKSOMHETSOMRÅDE  
HELSE OG OMSORG 

 
Kvalitet i 
hjemmetjenesten 
 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Kommunen har relativt høye utgifter pr mottaker 
av kommunale pleie- og omsorgstjenester (jf. 
kostratall for 2015).  

 Politisk interesse. 
 
Aktuelle tema: 

 Tjenester til høy pris, men hva med kvaliteten? 
 Ekstra fokus på utsatte brukergrupper, eks. 

hjemmetjenester til psykisk syke. 
 

 
Kompetanse-
politikk og 
rekruttering 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Kommunen har relativt høye utgifter pr mottaker 
av kommunale pleie- og omsorgstjenester (jf. 
kostratall for 2015).  

 Politisk interesse. 
 
Aktuelle tema: 

 Tjenester til høy pris, men hva med kvaliteten? 
 Ekstra fokus på utsatte brukergrupper, eks. 

hjemmetjenester til psykisk syke. 
 

 
Sykefraværarbeidet 
i Helse og omsorg 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Høyt fravær har store økonomiske konsekvenser 
og kan få konsekvenser for kvaliteten på 
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tjenestene. 
 Relativt høyt fravær innenfor helse og omsorg. 
 Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema:  

 Gjennomgang av detaljert sykefraværsstatistikk i 
kommunen: Hvordan jobbes det med fravær i 
enheter med fravær over 10 % over tid? 

 Hvordan jobbes det med langtidsfravær og 
oppfølging av sykmeldte? 

 Oppfølging av IA-avtalen 
 Evaluering av tiltak. Har tiltakene effekt, evt. 

hvilke effekter? 
 

VIRKSOMHETSOMRÅDE  
KULTUR 

 
Integrering av 
flyktninger / 
Flyktningetjenesten 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Interkommunalt samarbeid mellom Lunner og 
Gran (Lunner vertskommune). 

 Sårbare brukergrupper. 
 Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema:  

 Måloppnåelse og rapportering. 
 Organisering. 
 Samhandling på tvers. 
 Oppfølging av inngått samarbeidsavtale. 

 
VIRKSOMHETSOMRÅDE  

TEKNISK  
 
Eiendoms-
forvaltning 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Krevende område med betydelig økonomi.  
 Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema:  

 Ressursbruk, forsvarlig vedlikehold, 
vedlikeholdsetterslep. 

 Planlegging og vedlikeholdsstrategi. 
 Organisering. 
 Overholdelse av lover/forskrifter på området. 
 Budsjettering. 
 Kommunikasjon til politisk nivå. 

 
Kommentar: 

 Foranalyse gjennomført av kontrollutvalget høsten 
2016 viser at eiendomsforvaltning er et aktuelt 
tema å se nærmere på, men at det kan være 
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formålstjenlig å avvente en nærmere undersøkelse 
(forvaltningsrevisjon) til slutten av valgperioden. 
   

VIRKSOMHETSOMRÅDE  
SAMFUNNSUTVIKLING 

(ingen prioriterte tema) 
 

 

INTERKOMMUNALE SAMARBEID 
(unntatt interkommunale selskaper og aksjeselskaper) 

 
Avtaler med Lunner og/eller 
Jevnaker: 
 
 Gran og Lunner 

Voksenopplæring 
 Lunner og Gran brann 

og redning 
 Interkommunalt 

innkjøpssamarbeid på 
Hadeland 

 Skatteoppkreveren for 
Hadeland 

 Flyktningetjenesten for 
Gran og Lunner 

 Gran og Lunner 
interkommunale 
vannverk 

 Kulturkontoret for 
Lunner og Gran 

 Landbrukskontoret for 
Hadeland 

 Sosialtjenesten for 
Lunner og Gran 

 Etablererveileder for 
Lunner og Gran 

 Helsestasjon for Ungdom 
 Interkommunal legevakt 

for Lunner og Gran 
 
Avtaler med kommuner 
utenfor Hadeland: 
 
 Krisesenteret i Hønefoss 
 110-avtalen 
 FOKSO 

(forsikringssamarbeid/fore
ning) 

 Interkommunal 
legevaktordning GIL 

 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Generell risiko/utfordringer knyttet til styring og 
kontroll med interkommunale samarbeid. 

 Kommunen løser en relativt stor andel av sin 
virksomhet gjennom interkommunale 
virksomheter. 

 Politisk interesse. 
 

Aktuelle tema: 
 Velge ut konkret samarbeid som ønskes 

undersøkt. Fokus på for eksempel: 
 Styring og kontroll 
 Evaluering av måloppnåelse, effekter, 

resultater 
 Oppfølging av inngåtte avtaler og 

styringssignaler. 
 

 
 



Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  

 

Kontrollutvalget  Side 13 

 
 

 
4.  SELSKAPSKONTROLL  
 
4.1  HVA ER SELSKAPSKONTROLL?  

 
Selskapskontroll er en relativt ny oppgave for kontrollutvalget, som ble inntatt ved 
lov- og forskriftsendring i 2004. 
 
Kommuneloven § 77 nr 5 sier følgende: 

”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av 
kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 
 

Forskrift om kontrollutvalg § 14 beskriver selskapskontroll slik: 
”Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen 
av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å 
kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 
eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger (eierskapskontroll).”  

   
 Ovenstående beskriver selskapskontrollens obligatoriske del. Selskapskontrollen kan 
 også omfatte forvaltningsrevisjon (frivillig). Oppgavene kan illustreres slik:  

 
 
 
Bestemmelsene om selskapskontroll må ses i sammenheng med kontrollutvalgets rett til å 
kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige 
leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet, jf. kommuneloven § 80. Disse 
bestemmelsene er gitt med tanke på interkommunale selskaper og aksjeselskaper.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Kommunestyret 

 
Kontrollutvalget 

Revisor 

 
Fristilt virksomhet organisert som  

AS eller IKS 

Styre 

Generalforsamling/ 
representantskapsmøte 

Utøver av kommunens 
eierinteresse 

Forvaltningsrevisjon 
 

Eierskapskontroll 
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4.2 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - PRIORITERINGER   

 
Generelt:  
 

 Kontrollutvalget har som mål å ha god kunnskap om kommunens eierskap i 
andre selskaper og kommunens eierskapspolitikk. Utvalget vil derfor legge 
opp til periodiske samtaler med både kommunens ledelse (vedr. eierstyring) 
og med ledelsen i selskaper der kommunen har betydelige eierinteresser. 
 

 Igangsetting av undersøkelse gjøres normalt etter en forutgående 
forundersøkelse. Formålet med en forundersøkelse er å avklare nytteverdien 
av en eventuell grundigere undersøkelse. Forundersøkelser/kartlegginger kan 
gjøres av kontrollutvalget selv, utvalgets sekretariat eller kommunens revisor.  

 
 Kontrollutvalget vil igangsette nødvendige undersøkelser på eget initiativ 

dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn de som er 
nevnt i planen. Kommunestyret vil bli orientert om kontrollutvalgets 
prioriteringer gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, og/eller gjennom 
kontrollutvalgets årsrapport.  

 
 Ved kontroll av selskaper som kommunen eier sammen med andre kommuner 

vil kontrollutvalget søke å koordinere/samordne sine kontroller med 
kontrollutvalgene i de øvrige eier-/deltakerkommunene.  

 
Prioriterte områder/selskaper: 
 
Nedenfor følger prioriterte områder (ikke prioritert rekkefølge):  
Område/selskap  
 
Eierstyring i Gran 
kommune 
 
 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Obligatorisk del av lovbestemt 
selskapskontroll (eierskapskontroll) 

 Generelle utfordringer/risiko knyttet til 
styring av fristilte selskaper. 

 Politisk interesse. 
 

Aktuelle tema/problemstillinger: 
 Oppfølging av tidligere revisjonsrapport 

«Evaluering av etterlevelsen av 
eierskapspolitikken» fra 2015. 

 Evaluering av etterlevelse av kommunens 
vedtatte eierskapspolitikk på utvalgte 
områder. Fokus på bruk av valgkomiteer og 
valg av representanter til selskapsstyrer. 

 Etablering av eierskapssekretariat og deres 
fungering. 
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Hadeland 
Renovasjons- og 
Avfallsselskap AS 
(HRA AS)  

 
Hovedbegrunnelse for valg av selskapet/temaet: 

 Viktig kommunalt selskap (driver lovpålagte 
oppgaver på vegne av kommunen) 

 Kommunene har ubegrenset økonomisk 
ansvar. 

 Politisk interesse 
 

Aktuelle fokusområder:  
 Effektiv drift. 
 Eierstyring. 
 Etterlevelse av selvkostbestemmelsene. 

 
 
Glitre Energi AS 
og Hadeland Kraft 
AS  

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Selskaper der kommunen har eierandeler som 
representerer store verdier for kommunen.   

 Politisk interesse 
 

Aktuelle fokusområder:  
 Eierstyring  

 
 

 
 
 
 
Gran, 9. desember 2016. 
 
 
 
_________________________________ 
Bjørn Austad Hvaleby 
leder av kontrollutvalget      



 

 

1

 
SAK NR. 08/2019 

 
 Gran kommune  
 
 

 
 
REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 
KOMMUNEREGSKAPET FOR 2018 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 
 

18.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Forskrift om kontrollutvalg 
2. Veileder vedr. kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor regnskapsrevisor 

(Norges Kommunerevisorforbund, 2010) 
3. Inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS 

Nei 
Nei 
 
Nei 
 

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

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

I tråd med avtale og fast praksis er Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor invitert til å 
orientere om status og fremdrift for arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet.  
 
Rapporteringen er det andre av tre faste rapporteringspunkter fra regnskapsrevisor til kontrollutvalget 
gjennom revisjonsåret.  
 
Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver med regnskapsrevisjonen: 
Kontrollutvalgets hovedoppgave med regnskapsrevisjon er i henhold til § 6 i forskrift om 
kontrollutvalg:  

”å påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte, herunder å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal 
revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.  
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For å holde seg ”løpende oppdatert” er det etablert praksis med minimum tre samtaler med revisor i 
løpet av året: 

1. Presentasjon av revisjonsplan/-strategi (normalt september) 
2. Statusrapport (normalt februar) 
3. Årsavslutning og presentasjon av revisjonsberetningen (normalt april) 

 
Hyppighet på kommunikasjonen og innholdet i samtalene følger anbefalingen/veilederen på området, 
Norges Kommunerevisorforbunds din veileder om kontrollutvalgets tilsynsansvar overfor 
regnskapsrevisor. 
 
Forventninger til statusrapporteringen: 
I vedlegg til avtalen mellom revisjonen og kontrollutvalget (oppdragsavtalen) var det frem til 2018 stilt 
formelle krav/forventninger til statusrapporteringen fra revisor. Dette ble ikke videreført fra 2019, da 
man mente rapporteringspraksis var så godt innarbeidet at det ikke lenger var nødvendig med et eget 
vedlegg til oppdragsavtalen om dette. Nedenfor følger tidligere opplisting i oppdragsavtalen som 
fortsatt gjelder som kontrollutvalgets forventninger til rapporteringen:  
 

 Formål/resultatkrav: 
Kontrollutvalget får tilstrekkelig informasjon til å vurdere at revisjonen av kommunens 
årsregnskap gjennomføres på en betryggende måte. 

 
 Statusrapporteringen bør omfatte: 
 Vesentlige revisjonsaktiviteter og resultatet av disse, herunder status i «Risikofaktorer 

til oppfølging» 
 Revisjon av internkontrollen, herunder kartlegging, testing og vurdering av rutiner og 

prosesser 
 Oppfølging av evt. nummerert brev 
 Eventuelle endringer i revisjonsplan/-strategi, herunder endring i risikoforhold 
 Fremdrift i revisjonsarbeidet 
 Informasjon om kommunikasjon mellom revisor og kommunen 
 

 
Faser i revisjonsarbeidet: 
 
Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:  
 

1.  I planleggingsfasen (ca. mai - september) vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- 
og vesentlighetsforhold basert på revisors kunnskap om og erfaring med oppdraget. Her tar 
revisor stilling til hvordan vi skal utføre revisjonen for å kunne bekrefte at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlige feil eller mangler. I planen inngår også hvordan den økonomiske 
internkontrollen skal gjennomgås og eventuelt testes. I tillegg til den rent økonomiske 
virkningen av eventuelle feil, søker man også å ta hensyn til allmennhetens behov for 
informasjon knyttet kommunens årsplan og årsbudsjett. Revisjonsplan/-strategi presenteres for 
kontrollutvalget. 

2. I gjennomføringsfasen (ca. september - februar) kartlegges og vurderes normalt 
internkontrollen først. Revisjon som direkte gjelder bekreftelse av regnskapsposter, gjøres 
gjerne etterpå og normalt mot slutten av året i forbindelse med regnskapsavslutningen. 
Kontrollutvalget informeres om arbeidet (statusrapportering). 

3. I avslutningsfasen (ca. februar - april) utføres kontroller rettet mot årsavslutningen og det 
konkluderes det på utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført tilstrekkelig revisjon. 
Revisjonsberetning avlegges (frist 15/4). Ofte lages det også et årsavslutningsbrev til 
rådmannen. Revisor deltar i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet og 
presenterer revisjonsberetningen og de avsluttende konklusjonene. 
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SAK NR. 09/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
MØTEPLAN FOR 2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 30.11.2018 

18.01.2109
Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Møteplan 2019 for kommunen Vedlagt
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Møteplan for resten av 2019 fastsettes slik: 
 

 Fredag 15.03.2019 kl. 0900 
 Fredag 26.04.2019 kl. 0900  
 Fredag 07.06.2019 kl. 0900 
 Fredag 13.09.2019 kl. 0900 
 Fredag 18.10.2019 kl. 0900 
 Fredag 06.12.2019 kl. 0900 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Saken er en oppfølging av samme sak på forrige møte, der følgende ble vedtatt:  
 
1. Neste møte fastsettes til fredag 18.01.2019 kl. 0900. 
2. Møteplan for resten av 2019 fastsettes i neste møte.  

 
Bakgrunnen for å avvente saken var at man hadde et ønske om å unngå møtekollisjon med Regionrådet 
på Hadeland (som også har sine møter på fredager). Møteplanen for Regionrådet for Hadeland ble 
vedtatt i regionrådets møte den 14.12.2018, slik: 

15.februar  
22.mars  
10.mai – Hadelandstinget  
14.juni  
8.november  
13.desember 



2 
 

 
Øvrige kommentarer til utarbeidelse av møteplan for 2019:  
 

 Det er tatt utgangspunkt i tidligere års møtehyppighet, dvs. ca. 6-8 møter.  
 Siste møte i valgperioden blir den 18/10-19. Nytt kommunestyre har sitt konstituerende møte 

den 24.10.2109.  
 Diverse å hensynta: 

 

 Kontrollutvalgskonferansen 2019:  Onsdag 30/1 - torsdag 31/1. 
 Vinterferie (uke 9):    Mandag 25/2 – fredag 1/3. 
 Påske:      Torsdag 18/4 – mandag 22/4. 
 Behandling av årsregnskapet: April/mai (koordinering med formannskap/k.styret)  
 Høstferie (uke 40):    Mandag 30/9 – fredag 4/10. 
 

 



Politisk møteplan 2019 Gran kommune
Vedtatt i kommunestyremøtet 24.05.2018, sak 33/18
Eldrerådet, RFF, GUR og VAS vedtar sine egne møteplaner. Oppdatert 29.05.2018
Administrasjonens interne møter og frister: Versjon 1

Skrivefrist
Ordførerens 

godkjenning av 
sakslistene

Saksframlegg må være 
Godkjent OG Ferdigstilt Eldre/RFF GUR PU FSK Valgstyret ADM GM KST

Rådene vedtar 
egen møteplan

Ungdomsrådet 
vedtar egen 
møteplan

Ekstramøte 
10.01.2019

VAS vedtar egen 
møteplan. Dette er 

skisse: Temamøte 24.01.2019

22.01.2019 24.01.2019 25.01.2019 06.02.2019 07.02.2019 07.02.2019 07.02.2019 21.02.2019

05.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 20.03.2019 21.03.2019 21.03.2019 21.03.2019 04.04.2019
Ekstramøte 
25.04.2019 04.04.2019 Temamøte 25.04.2019

23.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 08.05.2019 09.05.2019 09.05.2019 09.05.2019 23.05.2019
21.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 05.06.2019 06.06.2019 06.06.2019 06.06.2019 20.06.2019

Ekstramøte 
25.06.2019

Budsjettkonferanse 
13.06.2018

Ekstramøte 
07.08.2019

09.09.2019 
11.09.2019

13.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 29.08.2019 Onsdag 18.09.2019
Budsjettarbeidsmøte 

26.09.2019

20.09.2019 25.09.2019 25.09.2019 09.10.2019 10.10.2019 10.10.2019 24.10.2019
Konstituerende møte 

24.10.2019
Budsjettarbeidsmøte 

31.10.2019
Folkevalgt‐opplæring 6.11. 

og 7.11.
15.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 31.10.2019 14.11.2019

Ekstramøte 
16.12.2019 Budsjettinnstilling 21.11.2019

12.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 28.11.2019 12.12.2019

Høytidsdager og ferier som legger føringer: Vinterferie uke 9: 25.2.‐3.3... Påske uke 16: 15.4.‐22.4... Kr.h.f: 30.05. mai, 2. Pinse: 10.06, og Nasjonaldag 17. mai. Høstfereie uke 40: 30.09. ‐ 06.10.2019

Årshjul for økonomi legger også viktige føringer. Ukedagene følger tidligere mønster og er tilpasset for‐ og etterarbeid for både folkevalgte og administrasjonen, og arbeid mellom FSK/PU og KST.    Valggjennomføringen er skjermet.

Skrivefrist for administrasjonen: Siste frist for å sende saken til godkjenning er kl 1200. Skrivefristen er normalt tirsdager. Unntak 20.09. Rådmannen gjennomgår alle saksutredninger mellom skrivefrist og "Godkjent og Ferdigstilt".

Sakslistene godkjennes av ordfører den uka det er skrivefrist. Sakslistene publiseres normalt mandag uka før utvalgsmøtene. Saker som ikke er ferdige publiseres som tilleggssakslister for ikke å forsinke hovedutsending.

Planutvalgsmøtet (PU) starter kl 0900. Valgstyremøtet  kl 0800. Administrasjuonsutvalget (ADM)  kl 0830. Formannskapet (FSK) forskyves når det holdes ADM‐ eller Valgstyremøte i forkant. Ellers starter FSK kl 0900.  

Kommunestyremøtene vil normalt starte kl 1700. Møtene i juni og desember starter kl 0900. Kommunestyremøtene holdes torsdager, unntatt møtet onsdag 18. september. Temamøtene er ikke vedtaksmøter.
FSK 24.10. er budsjettarbeidsmøte for formannskapet, mens 21.11. er budsjettinnstillingsmøte. Gruppelere som ikke sitter i FSK inviteres til alle møter i budsjettprosessen. 
Eldrerådet, ungdomsrådet og råd for funksjonshemmede vedtar egne møteplaner ‐ tilpasset kommunestyrets møteplan og årshjul for økonomi. Valgstyret følger normalt formannskapets møteplan, pluss selve valget.

FU og FSK opprinnelig foreslått i slutten av september er i dette forslaget FLYTTET til uke 41. Dette for å få behandet resultatrapport 2. tertial i FSK. KST og konstituerende møte tilsvarende flyttet fra 17. til 24. oktober.
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SAK NR. 10/2019 

 
Gran kommune       
   

 
 
 
 

REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                 
Kontrollutvalget 18.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 

 
Saksdokumenter:   

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

resultatstyring i Gran kommune» 
 

2. Oversikt over langsiktig gjeld for kommunene i Oppland fylke (svar 
på spørsmål fra Ø. K. Myhre i k.styret) 

 
3. Etablering av NAV Innlandet (brev fra NAV til alle kommunene i 

Hedmark og Oppland) 
 

4. Invitasjon til eiermøte i Innlandet Revisjon IKS den 14.02.2109 
 

5. Diverse avisartikler 
 

6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

 
Vedlegg 1  
 
 
Vedlegg 2  
 
 
Vedlegg 3 
 
 
Vedlegg 4 
 
Vedlegg 5 
 
Muntlig orientering 
 

 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 



 

Arkivsak—dok. 16/02174

Arkivkode

Saksbehandler LeifArne Vesteraas

Behandlet  av Møtedato Saknr

Kommunestyret 13.12.2018 120/18

SAKSPROTOKOLL

Forvaltningsrevisjon "Mål og resultatstyring i  Gran  kommune"

Kommunestyret har behandlet saken  i  møte  13.12.2018  sak  120/18

Kommunestyrets behandling 13.12.2018:

Disse  hadde  ordet  i  saken:

Øyvind  Kvernvold Myhre  (GBL)
PåI—Arne Oulie  (Sp)

Helge Tryggeseth  (MDG)

Lars Erik  Flatø  (Ap)
Wenche Strand  (Ap)
Rådmann  Lars  Ole Saugnes

Øyvind  Kvernvold Myhre  (GBL) Ia  fram  følgende endringsforslag:

1: Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå målsystemet og vurdere hvordan eierskapet
til politisk vedtatte mål best kan forankres i hele organisasjonen.

2: Rådmannen bes også komme tilbake til kommunestyret med en anbefaling om hvordan
mål som settes i budsjettprosessen best kan samordnes med langsiktige mål,

3: Punktene  1  og 2 tas inn i arbeidet med ny planstrategi.

Votering

Ved votering ble innstillingen  satt  opp mot endringsforslaget fra  Øyvind  Kvernvold Myhre  (Gbl).

Innstillingen ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer.

Kommunestyrets vedtak  13.12.2018:

INNSTILLING  TIL  KOMMUNESTYRET:
1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering, og har  særlig merket seg konklusjonene cm
at:

0  Det er liten eller ingen sammenheng mellom de overordnede målene og målindikatorene.

.  Manglende sammenheng gjør  at nytteverdien av mål- og resultatstyringen faller  bort.



2. Med bakgrunn irevisjonsrapportens anbefalinger ber kommunestyret rådmannen om å:

'  Gjennomgå mål- og resultatstyringssystemet på nytt, med tankepå hvordan de ulike fasene
skal legges opp.

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

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

virksomhetenes resultatmål.
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Spørsmål  fra Øyvind K  Myhre:

Hvismulig, berjeg om svar påfølgende spørsmål innen

møtet  i  kommunestyret 15.11:

0
'  Finnes detkommuner  i  0 l

som oversti er 1 0avårsinntektene?

o l såfall, hvilke, og hvordan er eres  status med hensyn tiltjenestekvalitet, Robek og

plassering i  kommunebarometeret?

SSBoppgir langsiktig gjeld ekspensjonsforpliktelse  i  % av brutto

driftsinntekter.

Forkommunene i  Oppland sertallene slik ut:

  

   
  

  

  

Netto  Årets Arbeidskapi  Netto Frie Fri Brutto Egenfinansi

driftresultat  mindre/mer  tal ex. renteekspo inntekter  egenkapital investeringsering av

iprosent av forbruki premieavvi neringi per drifti utgifteri investering

brutto driftsregnsk  k i prosent prosent av innbygger  prosent av prosent av ene i

driftsinntek apeti av brutto brutto (kr) brutto brutto  prosent av

ter prosent av driftsinntek driftsinntek " driftsinntek driftsinntek totale

(prosent) brutto ter ter ter ter brutto

driftsinntek  (prosent) (prosent) (prosent) (prosent) investering

ter er(prosent)

Nøkkeltall (prosent)

iEnhet fprosent lprosent Eprosent iprosent kr %prosent 'prosent prosent

iGran 2017, 2,7 1,2; 10,53 53 513 4,6' 13,6 22,7
%øystreSlidre, 2017 1,8 4 41,1? 58 971 22,5— , 17,7 13,7
løyer , 2017’ 2,9 1,4' 13,94 53 106 5' 5,4ä , 5,6
iøstre  Toten 2017 3,3 1,1— 24,6 52 678 6,7 13,7 7,3
iVågå 2017 -1,83 13 23,4 61 645 10,1] 7,3 36,2,
:VestreToten 2017 4,6 2,4, 19,9 50 728 4,1. 13,2 4,7
”Vestre Slidre 2017, 6,23 4' 16,7, 61 227 9,6 2,1 29,6
Vang 2017” 5,1 0,1 43,8; 67 736 11,7' 13,7 , , 31
Sør-Fron 2017; 2 1,5' 16,5% 59 344 7,8' 3,8] 28,3
Sør-Aurdal 2017f 3,5 2,5 , 22,1å 66 426 , 12,2 4,3 19,4
Søndre Land 2017 1 0 48,5% 55 527 , 14,6 9,5 10,7
Skjåk  , 2017} 1,3 1,1; 35,2? 61 391 9,2; 35,2 26,5
Sel 20171 1,2 , 1,6 18,3f 58 947 , 11,9' 14,3, 34,3,
Ringebu 2017å 2,5 2' 23,23 59 282 18,1 33,15 31,7
qdre  Land 20171 3,2 0,9 17,3” 55 836 8,2' 4,73 -25,9
Nord-Fron 2017: 2,1 1,3, 36,7 56 684 10,2 14,2ä 44,3
qd-Aurdal 2017 3,8 2,2' 21,7” 54 747 21,4 10,6 42
Lunner 2017, 1,8? 2,5 9,6 52 537 8,5 7, 31,9
Lom 2017 0,9 0,1 29,1 61 008 10,3 14,7 15,4

Lillehammer 2017, 3,3 1,6' 11,4; 50 790 4,7, 20,4 5,7

Lesja 2017 2,7 2' 20,2E 67 304, 9,2§ 19,6 14,9,
Jevnaker 2017, 3,4 2,1 24,63 51 602 11,8 13,8 36,4
Gjøvik 2017 3,3 1,3 50% 50 369 15,4" 8,4? —29,8
Gausdal 2017, 0,3 2,6” 26,5! 55 216 9,7, 27,5? 22

Etnedal 2917; ,-o,1, , , 06 , ,,2581 ,, 75322 , , ,31.43 231% 2,9,4
Dovre 2017; -0,9 0,23 5,1? 62 808 4,7 33% -3,8

'Kostragrupp 20173 2,7 1,7 25,9, 53 530 _ 8,7 13,73 13,5

'Landet  uten 20171 3,7 1,8 21,73 53 619 10,1 14,53 24,5

Se tabellen  over  angående kommuner med over 100%, foreksempel. Øyer, Vågå, Vestre Toten,

Skjåk, Ringebu, Lillehammer, Gausdal.



 

Alle kommunene  i  Hedmark  og Oppland

Deres ref: Vår ref:  17/4861 Vår dato: 17.12.18

Etablering av NAV Innlandet

Som så mange andre offentlige virksomheter har også NAV sett behovet for å organisere seg

på nytt for å møte framtidens utfordringer. Dette har blant annet medført at vi fra nyttår går

over fra å være 19 fylkesadministrasj oner til å være 12 på landsbasis. NAV i Innlandet vil

være formelt etableit fra 1. januar 2019. Fra denne datoen vil NAV i Hedmark og NAV i

Oppland opphøre og NAV i Innlandet vil være den statlige delen av NAVs organisasj on i

Hedmark og Oppland fylker.

Jeg ønsker med dette brevet  å  informere våre kommunale samarbeidspaitnere i Hedmark og

Oppland fylker om hva etableringen av NAV i Innlandet innebærer.

Konsekvenser for NAV-lcontorene

Samarbeidsavtalene som er mellom den enkelte kommune (eller vertskommune) og NAV-
stat, er ikke berørt av denne endringen. Struktur og samhandling om NAV-kontorene vil

fortsette innenfor de rammene som er etablert gjennom samarbeidsavtalene.

Utover i 2019 og i årene fremover vil det f01tsatt skje utviklingsarbeid som vil berøre NAV-

kontorene. Dette vil være prosesser som følger de ordinære linj ene mellom NAV-kontoret og

partnerskapet mellom kommune 0g stat.

Et viktig samhandlingspunkt mellom stat og kommune om NAV—kontorene er paitnerskapet.
Det er i alt 48 kommuner i Hedmark og Oppland og det er 30 partnerskap i samme område

ved inngangen til 2019. NAV i Innlandet har bemannet deltakelsen i partnerskapene etter en

samlet vurdering. Noen av disse partnerskapene vil få deltakelse fra NAV Innlandet med

andre personer enn de som har deltatt tidligere.

Konsekvenser for f lkesvise/re ionale enheter

Det er først og fremst de fylkesvise enhetene i NAV i Hedmark og NAV i Oppland som er

direkte berørt av at vi etablerer NAV i Innlandet. De mest sentrale endringene er som følger:
/  NAV—fylkeskontorene i Hedmark og Oppland legges ned. Det etableres et nytt fylkes—

/regionl<0ntor som holder til i Triangelgården på Hamar i tidligere NAV Hedmarks  '

lokaler.

NAV  INNLANDET

POSTBOKS  41 20

2307 HAMAR

Telefon:  55 55 33 33

www.nav.no



(
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—/ Arbeidslivssentrene i Hedmark og Oppland slås sammen til NAV Arbeidslivssentei'

Innlandet. IA-rådgiveme i det nye Arbeidslivssenteret vil være lokaliseit som i dag,

men ledelsen av NAV Ai'beidslivssenter Innlandet vil holde til på Hamar. Dette

medfører ingen endringer når det gjelder hvilke kontaktpersoner den enkelte kommune

har i Arbeidslivssenteret i dag.

/ Når det gjelder øvrige spesialenheter og funksj onei' iNAV  i  Innlandet, Vil ikke

kommunene bli direkte berørt av de endringene som gjøres. NAV-kontorene vil være

godt informeit om de endringene som berører deres virksomhet.

Møtestruktur mellom NAV Innlandet o kommunene i Hedmark 0  0  land

Etter dialo g med felles rådmannsutval g for Hedmark og Oppland, ble det besluttet en

omforent møtestruktur for samhandling mellom NAV Innlandet og kommunene i Hedmark og

Oppland. Den bygger i hovedsak på følgende tre møter:

l. Paitnerskapsmøter mellom den enkelte kommune/veitskommune og NAV Innlandet.

Antall møter og dagsorden avklares i det enkelte partnerskap.

2. Årlige møter mellom NAV Innlandet og alle kommunene i hver av de ti bo— og

ai'beidsregionene i Hedmark og Oppland. Dette er et møte som legges til våren. Det er

NAV Innlandet som er ansvarlig for møtene. Representasj on i møtet er rådmenn fra

alle kommunene i bo— og arbeidsregionen, NAV—kontor lederne og NAV Innlandet.

3. Regiondirektøi' for NAV Innlandet deltar i felles rådmannsutvalg for Hedmark og

Oppland i første møte etter sommerferien.

Utover dette vil det selvsagt avholdes møter ut fra behov for samhandling.

Målbilde for NAV i Innlandet

En sentral del av arbeidet med å etablere den nye regionen NAV i Innlandet var  å  enes om et

felles målbilde for hva vi ønsker at NAV i Innlandet skal oppnå fram i tid. Vi valgte å legge

inn et perspektiv på hvor vi ønsker at Innlandet og NAV i Innlandet skal være i  2022.
Målbildet skal være en «ledestj eme» for våit arbeid.

Prosessen med etablering av målbildet involveite alle enhetene iNAV i Hedmark og NAV i

Oppland, Vi har delt målbildet i en eksternt rettet del: NAV i Innlandet som samfunnsaktør;

og en internt rettet del: NAV i Innlandet som en helsefremmende arbeidsplass. Det vil være

naturlig å gå igj ennom målbildet i det første partnerskapsmøtet i  2019.

Andre utviklin s— 0 til asnin saktiviteter

Som en del av arbeidet med å etablere en ny NAV—region, følger det også med ulike

utviklings— og tilpasningsaktiviteter. Noen sentrale deler av dette er å:
/  Opprettelse av et felles brukerutvalg for NAV i Innlandet. Dette kommer på plass

tidlig i 2019.

  



\/ Videreutvikle NAV—kontorene. Felles rådmannsutvalg for Hedmark og Oppland og

NAV Innlandet har blitt enige om å etablere et forum for utvikling av partnerskapene

og fag- og kompetansemiljøene iNAV-kontorene i Innlandet (Hedmark og Oppland

fylker).

x/ Videreutvikle NAVs samhandling med arbeidsgivere og Virksomheter. NAV-

kontorene Vil bli involvert i arbeidet med å ytterligere bedre samhandlingen med

arbeidslivet slik at Vi kan nå målet om flere i arbeid.

Avslutning
NAV i Hedmark og NAV i Oppland har gjennomføfc prosessen med  å  etablere NAV  i
Innlandet på en målrettet og inkluderende måte. J eg mener Vi er godt forberedt på å gå inn i

2019 som NAV i Innlandet.

J eg ser frem til å fortsette den tette og gode samhandlingen som er etablert i Hedmark og
Oppland tidligere, slik at NAV Innlandet og kommunene jobber målrettet sammen for at

NAV—kontorene kan levere best mulige tj enester til innbyggerne i Hedmark og Oppland

fylker.

J eg ønsker en riktig god jul og ser frem til hyggelig og målrettet samarbeid i 2019.

Med vennlig hilsen

Bjøm Lien

regiondirektør NAV Innlandet

Dette brevet er ikke  zmder‘sln‘evet  da det er  elektronisk  signert og gedigent.

Kopi:

KS Innlandet

Fylkeskommunene i Hedmark og Oppland

Fylkesmannen Innlandet, Hedmark og Oppland

NAV-kontorene i Hedmark og Oppland
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Innlandet  Revisjon  IKS &

Lillehammer, 21.12.18

J.nr./Referanse: 2018-1038

Til

Eierkommunenes:

Ordførere/fylkesordfører

Rådmenn/fylkesrådmann

Representantskapsmedlemmer

Styret

Invitasjon  til eiermøte i Innlandet Revisjon IKS

Vi inviterer til eiermøte torsdag 14.02.19  kl.  10.00  til  12.00  i Oppland fylkeskommunes møtelokaler
på Lillehammer, møterom Nord+—Sør 5. etasje.

Grunnlaget for eiermøtet:
Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS hadde møte 17. desember  2018.  I sak 15/2018
Orientering om utredning om sammenslåing av Hedmark Revisjon IKS og Innlandet revisjon IKS ble
det fremmet ønske om eiermøte i Innlandet Revisj on IKS for nærmere orientering om
utredningsarbeidet.

Agenda for eiermøtet:
SAK NR.  01/2019 ORIENTERING  OM  INNLANDET REVISJONIKS

SAK NR. 02/20]  9 ORIENTERING  OM  UTREDNINGSPROSESSEN  OM  SAMMENSLÅIN G A V
INNANDE T REVISJON  IKS OG  HEDMARK REVISJON  IKS

Påmelding til eiermøte kan skje ved mail til  b'or" .ha' 'en (Direvno eller telefon 913 22 881,
påmeldingsfrist 31.01.2019.

Med hilsen
;  /  %

yar— £2747“

ø'rg agen
Dagli g leder

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

2626  LIllehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA

Bank kto. 160411 46927
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aga åääää %? Beal
Nye  Harestua  holdeplass  -

den  gang Furumo ,  ble åpnet
like før jul  i  2012.  Paxkerlngs-
plassen  med mm fox nesten
hundre  biler  var  egentlig for 11-
tenallerede  da.  '  «

Kan  bli 90 plasser til
Etter lang  tids  press  fra blant

annet  Lunner kommune og
tomteeiel Lunner almenning.

Kontrollutvalget i  Gran om registreri
m   

Kontrollutvalget  har
inntrykk av  at Gran
kornmune har  gode
rutiner for registrerin-
gen og  rapportering
av psykiske um-
,klingshem  mede.

KRISTINE BENTESTUEN
LUDVIGSEN
kblehdllzndmn

Det kom  fr'am  etter  at kommu-
nalsjef for familie og veLferd  i
Gran,  Janicke Blechan,  mien-
terte  konnollutvalget  vm kom—

munens pxaksis med  diagnosti-
sering og Iegisnezing av psy»
kisk um'klingshemmede  fre-

dag. Rådmann LaIsOle  Saug<
nesvarogsåu'lstede.

Tre  vilkår  for registrering
Bakgmnnen for  at  kontrollut-
valget  ønsket orienteringen er

at  medieomtaler av den såkalte
Tolga-saken  ha:  aktualisert

spørsmål om registrering og
rapportering av psykisk  utvi-
klingshemmede.

Brechan  forklarte  at  det er tre
vilkår fox  å  bli register: som
psykisk utviklingshemmet .i
Gmnkommune:

-  Personen må  ha  fylt 16 år,

ha  en diagnose og  ha vedtak  om
tjenster etter helse- og  om-

sorgstjenesteloven.
Videre orienterte hun om ru-

tinene ved en slik registrering.
Herkom detblantannet  framat
kommunen  hvert  år går igjen—
nom og oppdaterer fiorérets xe-
gistrering.

'  Da  går man i-ennomlnye
vedtak,  nye personer  over  16 år
og nye tjenestemotbakere.  Hvis
det e1 tvil om en  diagnose  og

dokumentasjonen av denne
kontaktes fasuege for  å  sjekke
ut om det foreligger en slik dl—
agnose,  eller om det er grunn-
lag for  å  vuxdere  diagnostise—
ring, forklarte  Brechan.

72personeri1018
Hun fomlte at Gran kommune
hadde  regimen 73 personer

gikk Jembanevexket (nå  Bane
Nor) med på  å  uuecle mulighe- .
[eii for enutvidelse.

I  September  vedtok kommu-

nestyxet  å  bygge Here parka
xingsplasser, etter at, regule-

Iingsplanen  hadde vaart  på hm
rinnmste omganger detbyg-

get 97 nye parkeringsplasser.

Men'det kan på sikt bli  90  til,
dersombehovetøker.

«' —  ?; .,»Åerg «x

 

med psykisk utviklingshem-
ningi2017 0g72i2018.

-  Det  har vært  en ølml'ng  fra
6,1 prosent til 6,5 prosent fra

2008 012017.  Økningenideune
perioden skyldes  at  mani  20:6

fikk  ansvar  for flere personer

som tidligere ha:  bodd  pålnsti-
tusjon.

Det ble  også  presisert  at  det
ikke er kommunen som stiller
diagnosen,  men spesialhelse-
tjenesten.

= Ikke  grunn!"  bekymring
Kontrollutvalget så seg  svært
fomøydmed-ennomgangen.

-  Jeg ser  at  det er gode be-
grunnelser for ølmingen  ifra

2008  til  2017.  Slikjeg ser det er

detingentingsom  tydex  på  atvi
bør  være  bekymret. saleder for

kontrollutvalget Bjørn  Austad
Hvaleby  (Sp)  avslu  mingsvis.

I  vedtaketheter  det  blant  an-
net: «Med bakgrunn ipresema-
sjonen har kontrollutvalget
inntrykk av  at Gran  kommune
har gode ru tine: for registrerin-

genograpponerlngavpsykiske
utviklingshemmede.  Kommu-
utvalget  har inntrykk av  at

kommunen har sikret  at  det
foreligger tilstrekkelig doku-
mentasjon  fo!  diagnose:  til alle

som er registrert og  rapporten
som psykisk utviklingshemme-

de.»

Mye oppmerksomhet
Det var VG som brakte  Tolga—
saken  hamilyset.

Gran  kommune har ikke fått
særskilt oppmerksomhet.  fra

 

Onsdagsid—eslember  2018

 

 

   

5:  Haresruaslaslon, Lunner  kommune. Budet er

tamiseptemberZOlB.

,VG  i  forbindelse med deres
dypdykk  i  norske kommuners
registrering  av  psykisk  utvi-
klingshemmede. Det har deri-
mot Lunner,  hvor  VG  skrev at

de  fleste  som er registrert som

psykisk utviklingshemmet ikke
er utredet. Kommunen  var
snartute  og forsikret  at  alle bru-
kerne  ha:  stadfestet  diagnose
psykisk  u  tvildingshemming.

Også  i  Lunner  har  kontmllut»
valgetbedt om enrede-ørelse.
Den fårdepå  onsdag.

letstørre  intervju har  Lunner

kommune foxslklet  at  de  ha:  en
naturlig forklaring på økningen
i  antall  psyldsk um'klingshem-
made ivåx kommune.

ng av psykisk utviklingshemmede:

 

    pa Harestua shk det ,ar  væ

L666;
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n  Fakta om saken‘der tre brødre 1 Tolga kommune 1 Hedmark.
~uten  å  vite  det. har  stårti  kommunens register over psykisk
urviklingshemmede.

B*VG har det—siste' åre! fulgt brødrene  LarsPeder (as).m1d(3z) 0g
Magnus  Holøyen  (ZS)  som uten  å  vite  det.  har var!  registrert som
psykisk utvikllngshemmet.  Avisen  publiserte reportasjen om saken
lørdag 6. ember.

n  I  2011  og  2013  registrerer  Tolga kommune brødrene som
psykisk utviklingshemmet. Etter en ulrednlng (år den ene I 2014

_  diagmsen moderat psysk mvikllngshemmlng.  I februar 2018
fastslås dell en utlednlng  at  de lo  andre bmdrene  ikke er psykisk
utviklingshemmet.

31 mars 2017 får alle bmdrene en verge før økonbmiske og
personlige  spørsmål. Brødrene klager på vedlaketved hjelp av
familie 0g  venner. Vergemålene  opph
NM og oktober  2018.

171 7. oktober ber kommunalmlnlsler Monk; Mæland (H)
Fylkesmannen  i  Hedmalk  um en redegjørelse isaken. Mæland
vurderer  å  beam en  uavhengig gransklng  sammen med helse— og

v  omsorgsmlnlster Bent Høie (H) oglustismlnlsterTor Mikkel Wara
(Rp).

eves i  henhaldsvis  februar.

11 omnzrer Ragnhild Aashaug har varslet ;: hun vil be om en intern
gransknlng. men den er  utsatt  I  påvente av  Mæland; beslutning,

a  Helsetilsynet skal på selvstendig grunnlag vurdere am de skal følge
opp  saken.

,a  Fra 2013 m  2014  doblet  Tolga kommune antallet Innbyggere som .
var regimen med psykxsk utkIingshemmlng. lfolge denxxdngere
rådmannen  var nenogevinsten fog kommunen1.5 mlllioner kroner

”  i året.
mage kammlineblel en ievlsyonsr'appom 2013/2014 bedtom å'

bedre rutinene for  rapportering  av psykisk utviklingshemmede.
lbakeviser rådmann  Siv S.  Sjøvold  atf - '

rapporteringen av  antal l  psykisk utviklingshemmede i  kommunen ,
H  Torsdag 11. oktoberfi

',har  vænnkonomlsk motiver.  , ( ,  _  
’ '  mm ,rbLfiAKoMmuu:
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i" .. MS -rammede Kjersti (43) har  ikke  fått svarpå  klage fra2014
i

i

Gran ko
.  -  Frustrerende og slitsomtFire 0g et halvt år har

gått  siden MS-ramme-
de Kjersti ahaug
(43) sendte inn klage
på  Gran kommunes
helsetjenester. Løv-
haug mener at hun .
fortsatt  ikke  har  fått
et ordentlig svar. og
nå fål både kommu-
nen og Fylkesmannen
skarp kritikk frå Sivil-
ombudsmannen.
BJØRN BJØRKLI
»smdgunua

 

»  Fylkesmannens saksbehand-
lingslid  på  to år og to måneder
er altfor lang, og innebærer et
klart brudd  P  , avene i for-

. valtningslovenf skriver Sivil-
ombuclsmarmen blant annet  i
sin konklusjon, og ber Fylkes»
mannen i Oppland om  å  be-
handle sakenpånytt.

Lovhaugs klage, datert3. mai
2014, dreide seg om rett til og

mangelfull opplæring i såkalt
individuell plan  (LP)  0g koordi-
nator, samt ordningen bulker-

styrt personlig assistanse
(BPA).

 

deg  punet  og maste  på  Fylkes-
mannen slott og stadig, men
fikkbare beskjed om atjeg ville
høre fra dem, sier Løvhaug.

som er rullestolavhengig  ogbor

iegenleilighetiMoen.

Hun forteller at Pasient 0g
-brukerombudeti Hedmark og

Oppland opp etter et halvt år,
og saken ble sendt videre til Si-

'vilombudsmannen. De kom'
med sin konklusjon 22. novem»

ber, etter 20 måneder.

Løvhaug sier at dette var

værten frykteligslitsomsak, og
at Funksjonshemmedes felles-
organisasion har hjulpet hen—'

ine.

»  Jeg synes det er veldig dår-
,llg at kommunen ikke tar tak i
dette,]eg harvænjevnligikon»
takt med dem også, men det
skjer mgeniing. 0g hvem skal
man kontakte hvis man trenger
hjelp. når kommunen ikke gør
jobben sin og Fylkesmarmen
ikke behandler klagen? Det er

både frueerende ogunødven-
dig-å måtte bruke så mye tid,
krefter ug energi  på  en slik sak.
foråsikre en lovfestetrenighet.
Jeg frykter detlkke skjer noe nå
heller, 0g det har snartgått fem
år, sier hun  oppgitt.

I  konklusjon en Fra Sivilom-

 

budsmannen står det også at
Gran kommune ikke fulgte opp
noenav Fylkesmannens pålegg
isaken.

Blant annet atde ikke harbe-
svart Fylkesmarmens brev
innen frislene, at Løvhaug

skulle få LP senest 1. oktober
2016  »  0g at saken heller ikke
var utredet tilstrekkelig av Fyl-
kesmarmen.

ombudsmannen skriver at
Fylkesmannen  nå må utrede
saken i  samsvar med kravene i
furvalmingsloven, og ta klart

stilling til om Løvhaugs rett til
'  individuellplan er  oppfylt.

Får merselvstendige liv
Kjersti Løvhaug har vedtak  på
athunharkrav påsz  timer med
brukerstyrt personlig assistan»

se  i  uka. Hun byttet til en privat
leverandør av tjenesten for fire
år siden  »  noe som har fungert
utmerket - og hun har fire as-
sistenter som jobberfor seg.

Brandbu-marmen Shaqir Re-
xhai  (52)  har rreBPA-assislenler
0g 24 timer med hjelp  i  uka.

Han sitter i rullestol  på  grunn
av en ryggmargsskade etter en

bilulykke  på  riksveg4ikolstad-
svmgenmellom Jaren og Grani
1995-

Begge er veldig fomayde

med ordningen, som de styrer
helt og holdent selv. Den ble
lovpålagti2015forågimennes-
ker med ned satt funksjonsevne
mer innflytelse over eget liv, og

mer aktive og selvstendige liv.
Etter behov kan man få hjelp til
alt fra  å  komme seg ut av senga

n'l ådrapå turer ogfritidsaktivi»
tetermed assistenten.

-  Noen kommer seg ikke ut
uten denne likeslillingsordnln-
gen. På grunnav BPA er flere
brukere ijobb eller bidrar  på

andre måter i samfunnet, sier
Rexhaj.

Både Løvhaug og Rexhaj.
som erlederiNorgeshandikap-
forbund Iruilandet, er bekym-

ret over at Gran kommune nå
ønsker  å  ta tilbake BPA—tjenes-
tene fra dagens ordning med
private  leverandører, der bru»

keme ansetterog administrerer

sine egne assistenter  »  og kom—

munenbetaler.
*  Det er flere tilfeller rundt

om i landet der kommuner har
overtatt BPA-tjenesten, og til-

budet har blitt dårligere. Det

står i budsj ettfurslaget for2019
at Gran kommune skal ta tilba-
ke tjenesten for  å  spare penger.
men Ressurssenter for omstil-
ling' l  kommunene  (RO)  mener
at dagens ordning er både bil-

e og Fylkes
ligstogbest, fortellerRexhaj.

Budsjenforslaget er godkjent

av formannskapet ogskal slutt-

behandles av kommunestyret

torsdag 13. desember.
! sakspapirene slår det at

kommunen skal redusere kost-
naden og kjøp av BPA-tjenester
ved  å  drifte demi egen regi. an-
sette egne assistenter og koor-
dinatorer. Målet eråbedre kon—
irollen på tjenesten, ha bedre
opplæring og oppfølging av as-

sislentene, samt bedre umyt—
ielse av ressursene.

, Vi vet ikke om Gran kom»
mune skjønner omfanget av  å
drive BPA-ordningen selv. Har

detenktpå atdemåanselle alle
assistentene? Dessuten er vi
brukerne ikke spurt i det hele

tatt i deune saken, og det er vi
som vil merke konsekvensene i
hverdagen, sier,l'(exhaj og Løv-

haug.
Sistnevnte har sendt inn spill

til budsjerli'orslaget Vvia kom—
munens hjemmeside. ug kom»

mer til  å  følge. spent med  på
nensendingene fra kommune-

styremøiet torsdagr

»Jeg ber om at «driftav  BPAi

egen regi» tas ut av budsjett og

økonomiplan. Gi oss fortsatt

muligheten til' a velge selv om

 

mannen får hard krltlkk
vivilha BPAhos privatleveran-
der eller kommunen. BPA- .i
kommunal regi vil bli en mye

dårligere ordning for oss bruke-
re. ikke behandle oss som en
salderingspost  i budsjettet,
skriver Løvhaug. som har elle-
ve års erfaiing med ordningen -
sju lennum Grankommune.

-  Vi har uansett ansvaret
BPA—tjenesten utg'ør godt 0g
venaooo  rimeriåretiGran, og
budsjettet for  2018  er  på  drøyt
seks milliuner kroner.

Janicke Brechan, kommunal-
sjef for famille ogvelferd, sierat

kommunen har ansvaret for
den tjenesten somleveres, uan»

sen hvemsom leverer den.
— Når kommunen benytter

private leverandører, bruker vi
ressurser  på å  kontrollere og
sikre at tjenesten leveres  i  tråd

med inngåtte kontrakter. Ved  å
levere tjenesten selv, vil kom-
munen bruke mindre ressurser
og likevel ha den samme eller
bedre kontroll  på  tjenesten.

, Blir det fortsatt  BRUKER-

SrYRTpersonlig assistanse?

, Ja, loven krever at vi tilbyr

BPA til innbyggerne som tren»

ger det. Uavhengig av hvordan

tjenesten er organisertskalbru-

karen selv få være med  på å

velge sine personlige assisten-
ter, og ha den daglige arbeidsle—
delsen av dem.

— Er brukerne involvert  i  den—
ne prosessen?

»  En kommune står fritt til  å
velge hvordan ordningen skal
organiseres. men brukeren hari

tråd med pasient- ogbmkerret—
dghetsluven rett til  å  medvirke
før beslutningen tas. Ved skihe

av ordning vil vi sørge for at
brukermedvhkningen blir iva-
man.

»  Hvordan skal kommunen
eventueltorganlsere tjenesten?
-Et sldhe fra privat til kom-

munal ordning vil innebære at

kommunen må ansette den en—
kelte brukers assistenter. Gjen-

nomføringen vil skje "i dialog
med bmkeme.

' -Hva er d'mkommentar lil Si»

vilombudsmannens konklu
sjon i klagesaken fra Kjersti
Løvhaugi
-Vi har ikke mottatt konklu<

sjonen og kan derfor ikke kom»
mentere denne. Men vi er  opp—
tatt av at alle tjenes lemottakere

skal få de tjenestene de liarkrav
på. Hvis Wlkesmannen eller Si-

vilombudsmannen  '  konklude<
termed  at viikke hargittriktige
tjenester, vil vi .øre vårt for  å
rette  oppi  dette.

 

selv om vl vllIla DPA Ilas pnval leverandør ellerkammunen, EPA  l  kommunal reg! vll bl: en mye ddrllgere

ordning [or 055 brukere. mener Kjersti Lovhaug og shaqlr  Rexhaj.

Vil ikke kommentere
Fylkesmannen  i  Oppland cm-
sker ikke  å  kummentere kritik-
ken fra Sivilombudsmannen,

fordi det er en pågående sak.
»  Vihar saken under behand-

ling. Den blir behandlet i lien»
hold til det Sivilombudsman—

nen påpeker, og innen frisieni
utgangen av februar, sier seni-

orrådgiver Tune Svesengen i
helse- ogsosialavdelingen.

 



 

Onsdag19.  desember  2018

ter  i  komm unestyret

egeistret for Høyres
kalt og MDG sentralt.

etter at Høyres  "

 

2t er heller ingen be-

som kan forsvares.
t  benkeforslag vuten
'. er ikke å tenke nytt,
Lia en feil, kommen—

ier svarte på sin side
[  om sykehjem til nå
t  mer om plassering,
Hvorpå Helge Tryg-
vG) forsikret om at de
dare på at det skal
tsykehjem på Saga-

ii” seg ikke
,tte budsjettet er in—
amma for nytt syke-

1'1 323 millioner. Det
Lioner mindre enn i
\s forslag. De første
ne til prosjektet
;krinlagt var på over
rer kroner.  ,  »  i
3n mener' deres for-
nansiere første byg-

nytt sykehjem, og at
ltbygging av 80 pro-
t  antall plasser.
Jaapr sammen  mm]-

  ‘Det blir Ingen politisk
referansegruppe for
utbygging av  nytt  syke-

hjem  ogomsorgsboliger  på
Sagatangen.

SISSEL SKJERVUM BJERKEHAGEN
ssbaahadelandm

Det ble Hart da kommunesty-
ret behandlet saken fredag.

Ulike vurderinger
Både fylkesmannen og I(S var
bedt om å komme med enjuri-
disk vurdering av om en slik

gruppe vil være  i  henhold til
kommunelovens bestemmel—
ser. Det omstridte vedtaket
var å etablere en referanse-
gruppe bestående av fire re-
presentanter.

— KS sier det er innafor, fyl—
kesmarmen—sier det motsatte.
Jeg er ikke høyesterett og kan
ikke si hva som er korrekt. Jeg

foreslår derfor at dere bed meg
om  å  forberede en sak der det
ikke er tvil om at vi er innenfor

kommuneloven. Jeg har for—
stått det slik at det er et ønske
fra ko'mmunestyret om å være

sykehjem.

involvert, sa rådmann Lars Ole
Saugnes.

Komité  i  eiedef
Senterpartiets Pål—Arne Oulie
foreslo at kommunes tyret skul—
le be rådmannen om å legge
fram en sak omopprettelse av
en byggekomité.

— J eg takker rådmannen—for et
klart og tydelig budskap og råd.
Det er bra de andre punktene  i
vedtaket er i arbeid, og ikke bi-V
drar til forsinkelse i prosjektet,

E’s! if li” ' 5

kommenterte Morten Hagen
(GBL).  .

Rune Meier (H) foreslo at for-

mannskapet ivaretar rollen
som byggekomité, og kan inn-
ka]1es til ekstra møter ut over .' —'

dem som er oppsatt ved behov
for det. RandiEek Thorsen (Ap)
håpet at framdriften og pro—
sjektet ikke taper på denne løs—
ningen. Meiers forslag ble ved-
tatt med 16 stemmer, mens Ou—
lies falt med 1115tem mer.

 

PNC og Implenia har levert ',
tilbud på byggingen av nye  '
€16 mellom Eggemoen 0g
Asbygda.  Dette er en del av
nye E16 forbi Jevnäker.

SlV  STORLØKKEN  —
"sivrahadeiandmo

  

Det melder Statens vegvesen i
en pressemelding.

I vår meldte fire firmaer sin
interesse, og vegvesenet gikk
etterpå i dialog med tre fuma
om utbygging av strekningen.  '
Nå har altså to levert tilbud.

Prosjektleder Åge Brudeseth
regner med at kontrakt kan un-
dertegnes i februar. Etter pla-

nen skal arbeidet med å bygge
rundt-1600 meter helt ny veg
starte i løpet av våren  2019.
Høsten 2021 skal arbeidet være
ferdig.

I løpet andre halvår 2019 skal
arbeidet med  n  E16 på strek—
ningen Olum  —  sbygda starte.

Konkurransen blir lyst ut etter
jul. —
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Se  stor  oversikt over fastlegenes ventelister:

OnsdagZJanuarZOlå

 

HADELA D

 

Marianne Heier  Nap-
pen er tllllisvalgt for
fastlegene  l Gran.
Legene slet Ridligerei
år med underdekning.
men nå er stillinger
besatt.  Hun mener
fastlegeordninga er
et  godt  tilbud.  sjøl om

.  det  stadig blir travlere
å  være lege.

JØRN HAAKENSTAD
[hahadelandno

Avisen Hadelandmoier fastle—
ge Marianne Heier  Nappen  i
helsestasjonen  for Jaren, der
noen  av fastlegene har små bi—
stillinger. Til daglig har hun
kontor hos Brandbu legegrup-
pe.

To legestillinger
,  Vi slet med  å  fårekruttertle-
ger og måtte bruke vikarer
over en lengre periode. Nå har
detløst seg ved at to leger har
besatt stillingene  fast.  Det be-
tyr at vi  også  har fått ledig ka-
pasitet. Per i  dag trengs  det
ikke flere fastleger i Gran
kommune. Det bra at det er

'  god kapasitet slik at befolk-

ningen liar en reell mulighet
til  å  bytte lege hvis de ønsker
det, forteller Marianne.

Hun har  1000  personer på
sin  fastlegeliste og en ventet

1istepå71personer.
,  Vi er  forts  att bekymret for

rekrutteringen i framtida og

hva som skjer når noen slut-

ter.  Dessuten  er fasLlegene
opptatt av  om  det kommer

endringer fra Helse- og om-
sorgsdepartementet som vil

 

       
åg

  

,‘v ,Q Såå

gjore arbeidsdagene våre mer

håndterbare.

Flere  oppgaver
For fastlegene har Stadig fått
flere  oppgaver,  forteller  hun.

A  Det  må også  bety atvi  må
se en hvor  mange  hver lege

har på lista. Normtallet som er

satt  ved fastlegeordningens
begynnelse er  1500  personer

per lege, men for de fleste le-
ger vil en så  lang  pasientlistei
dag  bety altfor mye  jobb,  sier
Marianne.

Det statlige tilskuddet be-
regnes  ut ifra hvor  mange  pa- ,

sientermanharpålista.

Folk blir eldre. Pasienter
skrives raskere ut fra  sykehus
og  skal følges  opp lokalt. Der
betyr flere arbeidsoppgaver
for fastleger lokalt.

,  Vi mener at fastlegeord—
ningen  er et godttilbud for pa-
sientene, og det er spesielt
viktig med kontinuiteti lege-

pasieaorholdet.Vijobher for

åveme  om  en presset  ordning
og beholde de legene vi har,

sier Marianne Heier  Nappen.

Her er fastlegene
Avisen Hadeland har hentet
inn en oversikt over fastleger i
de tre  kommunepå  Hadeland,
Oversikten viser legene, kon-

torsted, kommune, antall per-

soner  på liste, inkludert ledig
kapasitet eller venteliste.

Vi tar  også  forbehold  om  at
tallet fastlegepasienter per
lege omfatter deling av pasi—
enter mellom legene. Et ek-
sempel: Fastlegene Jørn Wulff
og Elisabeth Angell  står  i lista
oppført med  2000  pasienter
hver. De har  2000  pasienterpå
deling seg imellom.

% eäeeåeä

A'iV-KJØRING: deal/mennlngen  og  Lunnerjeger- og

fiskerforening ser alvorlig pd grisekjøringen vedgamlevegen mot

Gardermnen. Foro:  RUTH IHGEnDnAAHAAs

 

.:«u

FASTLEGE:  Marianne  HeierNappen trives som travel fastlege  I  Brandbu.

Lunner  allmenning  reage-
rersterkt på villmannskjø-
ring med ATV-er i utmark.
Området det er kjørt i
ligger forbi Skjerva. ved
gamlevegen  mot  Garder-
moen.

BJØRN BJØRKLI
thadeldm

*  Dette er helt uakseptabelt.
Vi ser veldig alvorlig på hen-
delsen, sier  skog—  og ut-

marksforvalter  Amund  Wøi-
en.

,  Vi har fått  tips om  hvem
som  står  bak, og  jeg skal  ta
kontakt med politie [, fort-

setter  han.

Fire ATV-er observer!
Sekretæren i Lunner jeger-

og fiskerforening. Ruth In-

ger  Braanaas,  er mildt  sagt

oppgitt  overødeleggelsene.

-Jeg  synes  det er helt for—

' $

s  ,

W
"(,-»

  

ferdelig. Og ikke  minst  er

det forbudt  å  kj øre i utmark,
sier  Braanaas,

Hun var på trugetur til
Kampen sondag  da hun Fikk
se  mange  og  dypespor langs
og rundt gamlevegen mot

Gardermoen.
— De har  sladda  og grise-

kjørt både ved vegen, på
myra  og rundt  omkring.  Fire

ATV-er  skal  være observert
på veg innover lørdag, for-
teller  Braanaas.

Flere ødeleggelser
Hun mener villmannskjø—
ringa  har  mange  negative  si—

der.
— I tillegg til at det er ulov-

lig. blir det  spor  i myra nå
som det ikke er tele. Det
ødelegger  også  opplevelsen
for oss  som  er  glad  i  natu-

ren, og det ødelegger for dy-
relivet.

Branaas  har  også  fått  tips

  

% ?
om samme  type vill-
mannskjoring  ved Bislingen
og innover  mot  Grønntjern,

i tillegg til at det skal være

klippet i stykker et viltgjere
de ved Bruvoll.

,  Jeg håper og tror at det
ikke er  noen  av våre med-
lemmer som holder på  sånn,
sier  hun.

Tillitsbrudd
Skog— og utmarksforvalter-
Wøien er  minst  like irritert
som Braanaas  over grisekjø—

ringa.

, Dette er et tillitsbrudd
mot naturen. og vi er for-

pliktet til  å  reagere. Det kan
bli uopprettellge skader i
myra. Dessuten må  vi  passe

på at det ikke brer seg en
holdning om  at slik kjøring

er greit= Motorferdsel i ute

mark er ikke tillatt, og dette

er ikke  snakk  om nyttekjø—
ringi det hele tatt, sier  han.

  



  HADELAND

 - De har sladda og grisekiørt både ved vegen, pci myra, og
mndt  nmkdng. sierBranaassam tok disse bildene.

mmmum mam BRAHAAS

STYGY  

R33 leqéfsllésskép

Rfifii'éffllgshp

   
  

  

   l    
(Kiln:  EGELIS'I'EHJlO)

 

a Alle  personersoral folkere'gsteret harstatus som bosatt" l  en norsk kommune. har [ett til fastlege
& Fasilegeordnlngen bie innfarti.  Juni 2001.
111 Du har lett !iI' a bytte fastlege inntil Io ganger per kalenderår.  ltlllegg  til de Mdinære byttene. kan du
,bytte fastlege hvis du  melder  flytting lil folkeregisteret  eller  hvis fastlegen  slutter eller redusemr  lislen

sin. Du kan ogsåvelge fasilege  I  en annen kommune enn der du bon
]: Dei fists året ha! en hel rekke kommuner lykket  m  og varslet om ,ai fastlegeordninga lokalt slår  i  fare

for' a knele. loktober ble det enighet mellom  Lege fureniggen  og staten om fasllegenes nDrmaltaIiH,
l  tillegg til enighet om raskt' a l5 på plass Here fastleger ii ned pasientlisiene og at fastlegene skal
kompenseres økonomisk for  delte.

HILDER: rnsneagum as Hilssnunamm

äåv eeeiaääiäag gm? Efiwmmfimflgkmfi
Firekvinner  i Oppland har
ikke fått den oppfølgingen
de har  rett  til på  grunn  av
fursinketdiagnostiserlng
av livmorhalskreft.
Knnln Slavii Masinga Wiehzdaland.
no

Det  opplyser  Norsk pasient-

skadeeisiaming  (NPE)  ‘1 en
pressemelding. Totalt 66 kvin-

nerihele landet han fått exstae
ning, hvorav fire besatt  iDpp-
land. Det skn'ver Oppland Ap

beidelblad.
Kvinnene har  fått  ers’taufing

fordi NPE  mener  de ikke har
fått den oppfølgingen de had»

-dekxavpå.
— Disse kvinnene har ikke

fått den oppfølgingen de skul-
le hatt, og det fikk aivoriige
konsekvenser for  dem.  Vi me-
ner at alle disse 66 kvinnene
mest sannsynlig kunne ha
unngått  å  få kreft hvis prøvene
hadde blitt  fulgt  opp p5 riktig
måte,  sie!  NPEs  dixektex Rolf

Gunnar Jmstadi enmessemei—
ding.

Nedsaii livskvalitet
NPE har  gått  gjennom sine er—
statningssaker som omhand-
let forsinket diagnose av liv-
morhalskreft. Sakene er fra pe-
rioden  2014  til oktoberi 2018.
, 81 prosent av sakene  gjelder

feiltolkning av  pmvesvar  eller
undersøkelse, resten  gjelder  at
funn ikke er  fulgt  opp,  eller  at
det er ikke tatt prøver.  I  72  pro-

sent av sakene  mener  NPE at
kvinnene har en dåxligere mu-
lighet for  å  overleve  hefien
fordikxefien  ikke ble oppdaget
tidlig nok. To kvinna døde av
feilen somhle  gjort.

- Det er trist  å  se de alvoriige
konsekvensene for disse kvin—
nene. Mange  av dem er  kvi11<
ner  i  20- og ao-åxene, som har
fått skader og nedsatt livskva—
litet. For eksempel ser vi kvin-
ner som mister muligheten til
å  fåbam foxdi de får flamexiiv-

rmor cg eggsmkker. De får piaa
germed  for tidlig overgangsal-
der 0g  problemer  med urinvei—
ene. Mange iår ljemet  lymfe-
knuter, som  fører  til vaxige
problemer]  siEestad.

Opp dage! sent
Av de 66  medholdene  gjelder  4

av sakene kvinner som eI bo—
satt i Oppland. Kvinnene  opp-
levde  at celleprøven bie feil-
tolket, slik at man ikke oppda-
get forstadier til krefl så tidlig
som man kunneha  gjort.
-Av disse 4, har 3 av dem

opplevd at den forsinkede dl-
agnosen av Iivmorhalskxeft
hal farttil at de har en dårlige-
re mulighet for å overleve luef-
ten fordi hehen ikke ble  opp-
daget tidlignok,  opplyser  NPE.

Det er hittil utbetalt naerme-
Ie 3,3 millioner kronen erstat—

ninger til disse kvinnene.  Flere
av disse sakene er ikke ferdig—
behandlet med endelig elstat-

ning.
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'VFTER' 'Il.  SAMTÅLE:  Gran kamniuneilarsmatt ned

 

%
ei prosjektgruppe som skal jobbe med framtidas dialog med
innbyggerne. Nå inviterer  gruppa  til innbyggerdialog. Kine Therese
Vik-Erstad har med seg Anne Mette Fredrikstad og Anne Sofie P.
Aasheim fra kommunetorget. Solveig Taaje fra kommuntorget og
informasjonssjefKirsten Jåvold Hagen var ikke tilstede da bildet

.  ble tatt.

Gran  kommune

W  høre hva imam
byggeme  synes om
sewimog d
Har du  synspunkter  på
Gran  kommunes service
og dialog med innbygger-
ne? Da vilkommunen
gjerne høre'fra deg.

HAAKON  KALVSJØHAGEN
hkaahadelandmo

- Vi vil være en kommune
som tar innbyggernes menin-
ger og innspill på alvor. Derfor
inviterer vi deg til ävære med
i  en konstruktiv samtale om
framtidas innbyggerservice
og innbyggerdialog.  Vi vil
.eme høre hva folk synes og
mener, éier Kine Therese Vik—

Åf ,Erstad, kommunikasjonsråd-
giveriGrankommune.

Planen er  å  samle en gruppe
på 10 til 15 innbyggere til  Sam-
tale i  kommunestyresalen,  på
kveldstid onsdag 20. februar.

Eilen Sagengen, kvaliteté—
sjef i kommunen, vil sette  i
gang og lede samtalen.

— Vi håper  å  få mange ulike
cvncmmhm— {mum-n M. . 

a  og
kommunestyfesalen. Det
være seg ikke bare aid  ersmes-
sig, geografisk eller kjønns-
messig, men  også  sammen—
satt ut fra hvilket forhold folk»

 

har til kommunen. For ek— '
sempel som foresatt,  husbyg-
gef, næringsdrivende, kultur—
interesseit eller noe annet,

sier vkommunikasjonsrådgi—
veren.

Håpet er at så mange'som
mulig melder seg innen på-
meldingsfristen 1.  januar,  slik
at  kommunen  kan samle ei
gruppe som gienspeiler  bred-
den i befolkningen. Påmel-
ding skjer til kommunetorget.

Og det ligger selvsagt i  kor-
tene  at  alle  interesserte ikke
kan få plass, 0m pågangen blir
for  stor.  Vik-Erstad håper ikke
dette gjør at folk lai være  å
melde sin interesse.

Allesom melder seg vil få
endelig  svaJ  innen  15.januaI.

Ikke bare digitalt  

En fam
Hadel;
skes fo
seksue
sin lille
del år  s

BJØRN Bia
bhøhadelam

Jenta var

strafferan
0mgang r.
et fengsel
seksuelle

,  leie, er st]
tre år.

Manne!
ha  «prod!
sittet og/e
ger av sel
barn ellel
seksualise
bilder, vid
tre siste år
te er isole:
sell inntil

Mannen
av  forhold
vis  straffs
ønsker ikk
har tilstått

En uke i 1
Etterforskl
staltet l  m
hansdukk
med etterf
nepornosa'
mannen på
fengslet i  é
besøksförb

«  Siktede
fordi det f(
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påtalemym
ring, og  d
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Lunner og Gran er nummer  2  og 3  i  Oppland på å få flyktninger uti arbeid!  ~  Lunner k... Page  1  of  2

OM LUNNER POLITIKK PROSJEKTER TJENESTER

STILLINGER NYHETER KONTAKT VALG

Hj em  /  Nyheter

 

Lunner  og Gran er nummer  2  og 3  i  Oppland på  å  få

flyktninger ut  i  arbeid!

Det kommer frem i resultatene for 2017 for introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere som

Integrerings— og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har publisert.

Nesten  5  av 10 deltakere går direkte til arbeid eller utdanning etter endt
introduksjonsprogram. Det er store forskjeller mellom kommunene, viser tall for 2017
publisert av IMDi. Som tidligere undersøkelser viser, er det også i 2017 store forskjeller
mellom kommunens resultatoppnåelse. Omtrent alle kommuner har tiltak som gir formelle
kvalifikasjoner og arbeidstrening H  men disse tiltakene brukes for sj eldent. Kun 38 prosent
av tiltakene er rettet mot arbeidslivet og 26 prosent av tiltakene er rettet mot utdanning.

-  Dette  er et paradoks. Hele poenget med introduksjonsprogrammet er at flyktninger
skal komme i jobb og utdanning. Tiltak vi vet virker blir ikke brukt aktivt nok. Mange
kommuner kan helt klart bli mer ambisiøse på vegne av sine nye innbyggere, sier Libe
Rieber—Mohn, direktør  i  IMDi.

De tre kommunene (med minst 15 deltakere) som har  fått  størst andel deltakere ut i arbeid og
utdanning i 2017i Oppland er Gjøvik, Lunner og Gran. Du kan sjekke resultater for andre
kommuner og sammenligne i IMDis tall og statistikkverktøy her.

Faktaboks: Introduksjonsprogram

httpss/Ilumler2013 .custompublish.com/lunner—o g—gran-er-nummer-Z-og—3 —i-oppland—p. .. 27.  1  l .201 8



Artikkel  — Kommunal Rapport  27.11.2018

Kan rådmannen  nekte  å

møte i kontrollutvalget?
BERNT  SVARER.  Et kontrollutvalg kan gjøre de undersøkelser
'det mener er nødvendig for å utføre sin lovpålagte oppgave.

 

Vi ser nok eksempler på at kontrollutvalg går ut over rammene som det som er naturlig å  be om

informasjon om, men  dette  er det utvalget selv som skal  vurdere.  Ingen andre kan sette grenser

for hva utvalget vil ta opp og spørre om, mener Jan Fridthjof  Bernt.

Foto; Magnus Knutsen Bjørke

Kommunal Rapport

Publisert  27.11.2018,  kl.  8.28

Bernt svarer

Ian Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet  i  Bergen.

Han har  utgitt  en rekke bøker  innen blant  annet  forvaltningsrett og kommunalrett.

Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven  i  1992.

Bernt  har også stor kunnskap om blant  annet  offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Spalten publiseres ukentlig på Kommunal—Räpportno. Spørsmål kan sendes

til  redaks'ou  r  kommunal-ra ortno.

SPØRSMÅL:  Et kontrollutvalg ba rådmannen  å  komme til møte og gjøre rede for

risikoen for en fastlegekrise i kommunen, for hva som eventuelt kunne gjøres for  å

redusere en slik risiko, og hvordan kommunen administrerte fastlegeordningen.

Rådmannen avslo  å  møte for kontrollutvalget for  å  svare på  dette.  Hun viste til at det

her er tale om en tjeneste som styres nasjonalt, og at forvaltningen av fastlegetilbudet

I



er kommunestyrets ansvar og tema for den løpende styringsdialogen mellom

kommunestyret og rådmannen. Hun fremholdt at: «Kontrollutvalget har ikke en rett »

til å grave i rådmannens hode om tanker om framtiden». Det er politikk, sa hun og

gjorde det klart at beslutningen om å ikke møte var en prinsippavgjørelse».

Kommunestyret var imidlertid enig med kontrollutvalget, og påla rådmannen å møte.

Hun etterkom dette, men holdt fast ved at her gikk kontrollutvalget ut over sine

fullmakter etter loven. Hadde hun rett i dette?

SVAR:  I kommuneloven nr. 1er det fastsatt at kommunestyret velger et

kontrollutvalg for «å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og

fylkeskommunale fowaltning på sine vegne». Utvalget «kan hos kommunen eller

fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse

eller ethveit dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å

gjennomføre oppgavene». I dette ligger at alle tilsatte, herunder rådmannen, har plikt

til å møte for utvalget og svare på de spørsmål det stiller.

Vi ser nok eksempler på at kontrollutvalg går ut over rammene som det som er

naturlig å be om informasjon om, men dette er det utvalget selv som skal vurdere.

Ingen andre kan sette grenser for hva utvalget vil ta opp og spørre om.

I denne saken vil jeg i alle fall tro at utvalget ikke gikk ut over grensene for det de

burde ta opp. Blant sine andre oppgaver ska] kontrollutvalget etter § 77 nr. 4 påse << at

det blir gjennomfølt systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,

måloppnåelse og Virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og

forutsetninger (forvaltningsrevisjon)».

Det må bety at utvalget kan foreta undersøkelser og stille spørsmål også om en

tjeneste som fastlegetilbudet, med det formål å kaste lys over om man her passer

tilstrekkelig godt på å opprettholde nivået på dette slik at lovgivers forutsetninger og

pasienters rett til nødvendig helsehjelp blir oppfylt.

Hvis rådmannen finner det vanskelig å gi noe presist svar på de spørsmål som blir

stilt, vil hun kunne si det, og eventuelt vise til at vesentlige sider av dette temaet er

under politisk vurdering. Hun er selvsagt ikke eneansvarlig for at det blir gitt et

adekvat tilbud, men hun må sørge for at dette er en sak som settes på dagsordenen

hvis dette kan bli vanskelig. Hun har med andre ord plikt til å møte for og svare

kontrollutvalget, uten at det innebærer en plikt til å gi sikre svar på usikre spørsmål.

2
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4 Nyheter

  lava

Lene Skogstrøm

Fosterhjemrkontrolle'res ikke godt nok,
og tidsfrister brytes,  viser kartlegging.  '

Art nye «trafikklys» for barne-

vEJ'net viser at halvéKDmmune—
Norge  ikke oppfyller kravene

tllå  følge  opp ham og unge.  Det
kan vi ikke godta, sierbame-

og  likestilfingsministeedaHofsta-i Hel-

leland  (H).
Det  lyser  rødt for én avseks kommuner

1Norge:  Her er det  ubetydelig  risiko»  [or
at lovpålagte kmv  fllbamevemet ikke  bur
oppfylt. Detviser Barne- og likestilling»
departementels nye nankklysAsystem.

Overhalvpanen avkomunmefårikke

«grøntlysv påkommuneoversikten cg står
dermed fil  stryk.

Helleland  varslet  tidligere  i  år at hun

ville ta  ibruk  skarpere lur for å la kommu-
. neue  u'lå  innfri  lovpålagte kravener atVG

+  .

avdekket at mange kommuner sv'lkteri
tilsynet av fosterbarn.

Nå er måkklys»systemet som  blinker
ut averstingkommuneneo på plass,

Kommunene  ermålt  på 0m de  innfrir
ue lovpålagte krav:

-  Uavhengig  tilsyn  av fosterhjem

-  Bamevemet må  utføre  egen  oppføl-

ging  og  kontroll  av  fosterhjem
-  Maks tre måneders saksbehandlingi

undersokelsessaker (der  besluttes  det om
etbam harbehavl'ar bamex'emsn'llak eli
ler  ikke)

75 kommuner (17 prosent)  fikkmdtlys
og har  betydelige  ogvedvarende avvlki

henhold  til lovogforslu'ift.  I  tillegg til komA

munene får  bydel Gamle Oslo  og  Trond-

heim  omsorgsenhet  rødt  lys.

158 knmmuner GSpmsem]  fikkgultlys

og har  mindre  omfattende  awlk.  eventu-
elt positiv  utvikllng  siste Ar.

207 kommuner (47 prosent) fikk  grønt

'lys og har  lngen  eller  Fa avvik.

»  Det handlerom  barns  rettssikkerhet
-  Lovan  erkrystallklar for hvaslags  hjelp

utsatte barn skal lå, og detmåfnlges  opp,

sier barne- og  likesflfllngsminister  Linda

Hofstad  Helleland  (H). ,
' Når det  gjelder  tilsyn og oppfølging!"

fostéxhjern, vetv-i atdet dessverre ikke  all-
tid gis god nok  omsorg  av  fosterforeldre.
Det handler om bams  rettssikkerhet  og
mulighet til  å  si fra. Når undersøkelsessa

ker  blir  liggende  forlenge,  kan det betyat
barn og unge  lever medvold  eller  omsorgs-
svikt.

Helleland legger mlat det  gjores  mye

godt  arbeid  i  barnevernet.
,-  Men tjenestene  blir  ikke  bedre  enn

det sys temet  de  jobber  innen  for.  Na ma
ledelsen  i  kommunene ta elerskap tilba!-

nevemet og  rigge  seg slik  at  detklarer  å
løse  oppgavene. Detvil det nye  trafikldys—

sys lernet hjelpe  dem å  glare.

V  Etterlyser  handlekraft

-Tror  du  de77  somflr mdtlysnar  det

ille opp åblluthengtpådEDDEmåten?

*Detåståpanødlislembørude anses
som attraktivt for  ordførere  og rådmenn,

undarsueker  hun. ,  Mange  av disse kom-
munene  har  fått  mange sjanser og følges
tett  opp av  fylkesmennene.  Avvikene er
betydelige  cg har vart  giennom  flere  år.

Aftenpostenhar sjekket innbyggertallet

i  kommunene der barnevem et får rødt
lys. Hele  fem  store byer  står på versting—
llstenJllen defleste  ersmå:  42'av75 kom-
muner har innbyggertall under  5000.  ,

Bekymretfnr  små kommuner

— Vi er bekymret for at små kommuner

har etsårban barnevern. Deterpå  høytid

å silae  et  sterkere  fagmiljø  somjobber  tett
iteam. Opprettelsen av kommunale læ-

ri-ngsnettverk  er  derfør  et viktig tiltak  i

kompetanseloftet. Men'det  vikfigste  gm-

pet er større  kommuner,  sier  Helleland.
Hun er ogsakririsktfl interkommunala

samarbeid  mellom  barnevernstjenester:

- Det uansvarliggjør one kommunene.

KonnoHog
oppfølglng av
fosterhjem "
EB prosent av kommuriene
har få  eller  Ingen avvik når det
glelder  barnevernets egen
oppfølging og  kontroll  med
fosterhjem. 12 prosenthay
moderate awlk. 20 present
har betydellgeawik.

ner
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'KILDE: Kornm'unenes hiwsfépponel/
Bame- og Itesnzingadepanememex
l  anla'l knmmwet Indie! I Odo og
Trondhe‘m Inwden.
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Brudd på frist for
undersøkelses—
saker
69 prosent av kommunene har

lå  eller lngen swik  når det
glelder &  overholde  Irlslen  på
tre måneder for an under-
snkelsessakJZ prosent har

moderate avvik, 19  prosent

har betydeligeavvik.

Kommuner
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Unda Holstad Helleland,

barne- ug likestillings-
mlnlsler

11
1

! Etgodtbamevemmåv-ære fomkretiel-

erskzp  ogkxever et ambisiøst, politisk le-
derskap. Samu'dig er det  bedre  enn at de
minstekommunene  blirslående  alenemed

‘ en timene på ett åxsverk.

11
11
1

Rødt i nord
Helleland  er  ogsåbekymret  for de  uenord—

ligste  fylkene, dermange  av de  erode»  kom»
munene  ligger. ,

, Darn  i  nord skalhade  samme,  gode

tjenestene som hesten avlandet. Det has-

ter med  åbedre  tjenestene her,  s1erhun.
—Dukalemyndigheter må  surge  for et

sikkerhetsnett  forbamnår deres omsorgs-
personerikke klarer  å  ta  varepå dem.  Det
bar væxe etpresfisjeprosjekt  å  ha  elgodt
tilbud  til de  aller  svakeste ogutsane  som
trenger  velferdssamfimne 1 mest.

Hun  påpeker  at barnevernet  gjennom

budsjenforlik  har  15111149 nye sfifllnger  i
årene  2013—2017,  en  nkn1ngpå23  prosent
ifølge  tall  fra  SSB. '

- I fillegggjennomfmer  vi et  historisk

kompetanselofl.

Askim  snudde den negative utviklingen

Hellelandhax nenoppv-ærtpåbesøk  hos
ahelgmnne»  Askim kommune  i Østfold.

Tilsyn  fm Fylkesmannen12012  avdek»
ket alvorlig svikt i  kommunens  oppfølging
av undersflkelseroghjelpetiltak,  ogkom-

å 1. Liten eller ingen risiko1or lovbrudd
'  fv 2.  Moderatrisiko  for  lovbrudd

€£$ 3.  Betydelig risiko  for  lovbrudd

K11de:  Bavne-  og1Ikes(illingsdeparlementet

FAKTA

"Kommuner
med rødt lys
Sarpsborg,  Fyednkslad, Rakkestad,

Lørenskog, Eidskog, Elverum,

ÅmotNestre Toten, Lunner,
Sandie  Land.  Nord ra Land, Vestre
Slldre,  Skietotodden,  Name.
Sauhera d, Audnedal, Suknda‘.
Randaberg. Finnøy, Rennesøy,

Tysnes, Austevoll, Fjell; Vaksdal.
Auslrhelm,  Askvoll,  Gaular,
Vanylven, Ulstein, Hareid, Syqlv-
en, Sula, Rauma,  Averøy, Glomnes,

Surnadal, Rindal,5møla, Bodø,
Rana,  Meløy,  Gildeskål, Fauske,
Hamarøy,  Tysllord,  Tjeldsund.
Evenes, Vågan. Tromsø,  skånkmd,
Gratangen, Storfjord,  Skjervøy,

Nordre1sa,  Kvænangen, Varda.
Kaulckelno.  Alla.  Loppa, Hasvik,

Nordkapp,  Porsanger,  Karasiok,
Lebesby,  Båtsfjord.  Sar-Varanggr.
Namsos.Selbu,Namdalseld.
Namsskogan, Overhalla. Fosnes.

'  \nkna og Nærøy
mg Bsme—og kkau’mgsdepmgrmm 

munen  har  brukt  de siste  årene  på åsnu

utviklingen.
-  viharfån  s  tyrketbamevernstjenesten

med Jim  sumnger  de siste me  årene.  Det
ha: vært avgjorende awihax  finredusen
antall  saker pr. sahbehandler til 15,  slet

bathevernsleder i  Askim, Linda Durant-
sen.

-En  sdlllngfikkvigjennom  fylkesman-
nen.  og én stilling har vi  opprettet  gjen-
nom  ågiøre  nere  grep  foråbmke ressur-
sene  våre bedre.  Blant annet  slunetvi  !;
kjøpe  private bamevemstjenester og an-

satte egne roma  &  gøre oppgavene.
IMkim  har man  også  ansattfire  egne

fllsynsfmere  for  å  sikre at  barn  som bor  i
fosterhjem, bljx  godtnokfulgt opp.

, Vi  opplevde  et  godt  samarbeid med
adminismsjonenogpoljfikemei kommu-

nen, som  styrketoss  med lo nye  stillinger

12017.  De anerkjente at  denjobben  vigior,
er  viktig  og  ville  satse påbameveme t, sier

hun,

Helrndt  (or Rakkestad
For nabokommunen Rakkestad lyser  del:

rødtpå  alla ire indikatorer.

dash, [år  v1mdt  lys  over  hele  linjen?

Det  kommer  fil  å  rene seg  påmåljngene
for neste år,  sier  ardfum- Ellen  Sofie  Sol-

blække (Ap)  makkölad.

— Vl kommunepoliu‘kere har  værtklar

, A

Nyheter 5

Lov ålagtetilsyn I
me  fosterhjem
60 prosent avkommunene
har (&  elleringen  awik når det
gjehier  å  utføre \ovpélagta
tilsyn  med fosterhjem.

12 prosent har moderate awik.
27 prosent har betydelige
awlk.

Kmmnuna
300

266
250

200

 

50  1,55.  ‘
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Fåenu Moderate Belvdefige
lngen  awk' avvik avvik
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FOTQ KEHL BLOW! HAUGSTULEN

over  situasjonen ibamevemetde sistepar
årene  og har satt inn flere  tiltakfor  åbed—

re  forholdene.  Kommunen har  41  foster-
hjemi Detha!  gjortatvi  nåharansanilere
älsynsfnrerefur  å  innfri  detlovpålagtekra—
vetom tilsyn,slerhun. '

SoIbrække  påpeker  at de ire  målene  de»
panementetbruker, ikkzsiernoe  om kva-
Etaten  påbamevemstjeneslensom  helhet.

— For eksempel  harvi  salselmye  på  fore-

-byggende virksomhet  i  skoler  og barneha-
ger.

- Hva synes du om å  bupektpå  som
en av '15 versdngkommuner?

*  D  epanementet  ma  gjerne  lage  ike
oversikter. Men som motivasjon for  å
re noe fungererikke  dette  for vårt vedkom-
mende, vi er for lengstigang.

Styreleder Vilde  AdoIfsen  i Landsfore—
ni ngen for barnevernsbarn  (LBF)  slet det
selvfølgeugerviktigatlovpålagte havover-
holdes.

— Men vi  1  LEE ser at det er  mange  og
sammensatte årsakenilattjenestene  ikke

greier  å  levere  på de  punktene  de  måles
på,  sier  hun. -

-Lavbemanningogstor  arbeidsmeng»
de kan være en  forklaring.  Vi er  redd  for
at  mange)  på  oppfolging og  tilsyn  av  fos-
terhjem  kan føre  fillavbruken'nedvirlufing

og  i  verste fallvære mg'mende for em  p135»

seringenav  harnahlk  veuykketeller ikke.

  

+

  



Artikkel Kommunal Rapport  10.12.2018

Krevde erstatning etter

korrupsjonsfrifinnelse
]US. Itingretten ble mannen dømt for korrupsjon, men i ankesaken

ble han frifunnet. Da gikk han til sak mot kommunen og krevde

  
En tlltakshaver mente Drammen burde betalt for ombyggingskostnader basert på ugyldige tillatelser.

Retten mener mannen må ta ansvaret selv.  Foto:  Berit Roald /NTB scanpix

Erstatningssaken henger sammen med korrupsjonssakene knyttet til

byggesaksavdelingen i Drammen kommune. Der ble en byggesaksbehandler

dømt til fengsel i seks år, men denne dommen er anket og ankesaken er

foreløpig ikke holdt.

Ville ha erstattet byggekostnader

Mannen som nå krevde erstatning, ble  i  tingretten dømt til fengsel ifem

måneder, men  i  april i år ble han frifunnet av lagmannsretten. Mannen hadde

ifølge dommen betalt den dømte byggesaksbehandleren  10.000  kroner for

arkitektarbeid, ettersom hun også er arkitekt og hadde sitt eget arkitektfirma. I

egenskap av arkitekt hadde hun hjulpet mannen med å omgi øre en boenhet til

to, og hun skulle også bistå ved  å  sende inn søknaden til kommunen.
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Nå krevde han erstatning fra kommunen for ombyggingskostnadene han

hadde hatt som følge av ugyldige tillatelser han hadde fått fra kommunen. Av

den korrupsj onsdømte byggesaksbehandleren hadde han fått godkj ent

omgjøring av en boenhet til to boenheter. Denne ombyggingen kostet 358.500

kroner. Etter at uregelmessighetene ved byggesaksavdelingen ble kjent, fikk

mannen omgjort sin tidligere godkj enning. Det betød at han måtte tilbakeføre :

de to boenhetene til én, noe han mente hadde påført han utgifter på nesten 1,3

millioner kroner. Kravet mot Drammen kommune for disse utgiftene var på 1
million kroner.

Mannen mente at Drammen kommune som arbeidsgiver var ansvarlig for

de feil som var begått ved byggesaksavdelingen. Han mente at han selv var blitt

bedratt, og at bygges aksavdelingen skulle ha stoppet prosjektet.

— Tok en bevisst risiko

Drammen kommune e1'kj ente  i  tingretten at kommunen har ansvar for de feil

som den dømte byggesaksbehandleren har gjort, blant annet ved at tillatelser

er gitt uten godkjennelse av leder, uten søknad fra ansvarlig søker og uten

dokumenterte kvalifikasj oner hos ansvarlig søker og ansvarlig utførende. Men

kommunen mente mannen selv hadde medvirket til den situasjonen som

oppsto, og at kommunen derfor var uten ansvar.

Idommen fra Drammen tingrett heter det at dersom den skadelidte har

medvirket til skaden ved egen skyld, kan erstatningen settes ned eller falle

bort. Videre heter det at:

«Det må sies å være allment kjent at en offentlig ansatt ikke kan godkjenne

egne søknader og at vedtak som fattes av den som selv har søkt om

godkjennelse, blir ugyldige ».

Etter rettens mening burde mannen ha undersøkt med byggesaksavdelingen

om det virkelig var slik at den arkitekten han hadde engasjert til  å  søke om

tiltaket, også kunne godkjenne det. Når han ikke gjorde dette, tok han etter

rettens mening en bevisst risiko med tanke på om vedtaket virkelig var gyldig.

Retten mener at hadde mannen undersøkt, ville han fått vite at tillatelsene han

hadde fått, var ugyldige.
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— Signerte  ikke

Retten viser også til at mannen heller ikke hadde underskrevet byggesøknaden

kommunen hadde fått. Tidligere hadde han signert på tilsvarende

ombyggingssøknad som han hadde fått avslått. Dermed mener retten at han

visste at byggesøknader skulle underskrives og hvilket ansvar han hadde som

søker. Retten mener mannen tok en bevisst risiko ved ikke å signere søknaden,

og retten hai' oppfattet mannen slik at han heller ikke hadde lest den.

Tingretten viser også til at i den rammetillatelsen som ble gitt, er ansvarlig

søker et firma som mannen oppgir at han aldri har hørt om. Firmaet som

utførte den faktiske ombyggingen er ifølge dommen heller ikke det som er

oppført som ansvarshavende for utføring. Idommen heter det at de to

firmaene som er oppgitt i rammetillatelsen i ettertid har hevdet at de aldri har

blitt kontaktet i sakens anledning av arkitekten.

Retten mener at hvis mannen hadde lest og undertegnet byggesøknaden og

avklart forholdene rundt ansvarshavende søker og utfører, ville han ha

avdekket at disse ikke var kjent med byggeprosjektet hans. Derfor mener retten

at mannen har medvirket til skaden ved egen skyld.

En spesiell sak

Retten erkjenner likevel at saken er spesiell, og mener at de problemene som

oppsto, synes å bunne i at en ansatt i kommunen tok oppdrag for

privatpersoner og deretter helt på egen hånd handlet i strid med sine

tjenesteplikter ved behandlingen av byggesøknadene, Retten kan til en viss

grad forstå at mannen føler seg lurt av arkitekten han engasjerte.

Konklusj onen blir dog at mannen ikke har krav på noen erstatning fra

kommunen fordi hans egen medvirkning er den dominerende årsak til at det

gikk som det gikk.

Mannen hadde også saksøkt kommunen for ærekrenkelser knyttet til saken,

men retten finner ikke grunnlag for å si at det er noe ærekrenkende i det

påstandsgrunnlaget retten ble forelagt,

Ankefristen er i skrivende stund ikke gått ut.
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F lora  fikk pris  for

etikkarbeid
STYRING. Fagjuryen mener kommunens etikkarbeid er

' '!     
Flora kommune ved  Ragnhild Holm, Hilde Solheim, Vivian  Nekkøy og Leni  Klakegg sammen  med KS-

leder Gunn  Marit  Helgesen  (tv.), eldre- og foikehelseminister  Åse  Michaelsen  og leder av satsingen i  KS,

Christine  Haga  Sørlie  (th.). Foto:  Thea  Finstad, KS

Etikkprisen  2018 ble delt ut av eldre og folkehelseminister  Åse  Michaelsen

(Frp) og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Flora kommune får 100 000

kroner i  premie.

Fagjuryen for  Etikkprisen  mener Flora kommunes etikkal‘beid er systematisk

og målrettet og at det er  blitt arbeidet  sterkt over  tid.  Kommunens  etikkarbeid

er også godt forankret på alle  nivåer i  kommunen, og i  hele helse— og

omsorgssektoren, heter det  i  en  pressemelding fra KS.
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Verdikafé

Fagjuryen fremhever spesielt:

.  At tiltaket Verdikafé hvor alle tjenester inviteres til en felles arena for

refleksjon og læring om etikk  i  praksis.

.  At tjenestene tar med brukerne inn i den etiske refleksjonen

.  At bruker systematisk etisk refleksj on bredt ute itjenestene før en søker

tvangsvedtak og at etisk refleksj on brukes for å finne alternativ til

medikamentell behandling.

J uryen ser også veldig positivt på at etisk refleksjon  i  Flora kommune sees på

som et sentralt redskap for at de ansatte skal se og møte brukerne ut fra et

helhetlig perspektiv der brukernes interesser og ressurser alltid står  i  sentrum.

Visj onen for etikkarbeidet er at etikk skal være en naturlig del av alt som gjøres

i omsorgstjenesten, inkludert samarbeid, søknadsbehandling og

brukerkontakt.

Ildsjeler

— Denne prisen går til ildsjelene som jobber  i  helse- og omsorgstjenestene våre.

Takk for den jobben dere gjør hver dag, sa Flora kommune  i  sin takketale.

— Flora kommune er en verdig Vinner av prisen. De har søkt flere ganger, og

denne gangen gikk de helt til topps, sier leder for satsingen «Samarbeid om

etisk kompetanseheving» i KS, Christine Haga Sørlie.

Etikkprisen deles ut av satsingen, som er en faglig ressurs for kommunenes

systematiske arbeid med etikk, verdibevissthet og etiske utfordringer ihelse—

og omsorgstjenesten. Satsingen finansieres av Helse og

omsorgsdepartementet, og har et formelt samarbeid med Senter for medisinsk

etikk (SME).

I fjorvar det Oslo kommune som vant prisen.
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