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

 
 
 
 
Kopi til orientering: 
 Ordfører og rådmann 
 Innlandet Revisjon IKS  

 
 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Fredag 26. april 2019 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1530  
Sted:  Møterom Brandbukampen, Gran rådhus 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
NB! Årsregnskap/årsmelding (vedlegg til sak 22) er sendt ut direkte fra kommunen. 
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/SMS til 995 77 903, eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no 
 
Nyvalgt medlem i kontrollutvalget: 
Ole Sverre Skamsar (FrP) ble i kommunestyrets møte den 03.04.2019 valgt som nytt medlem av 
kontrollutvalget etter Hilde Kristin Smerud (FrP). I forbindelse med nyvalget er det innledningsvis 
i møtet lagt opp til en kort presentasjon av kontrollutvalget og dets oppgaver og ansvar. 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 

Sak 22/2019 Årsregnskap 2018 – Gran kommune: 
 Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig Unn Romundgard og revisor Bjørn 

Gustavsen orienterer under første del av saken (fra kl. 1000).  
 Administrasjonen v/rådmann, økonomisjef og regnskapssjef orienterer under andre del 

av saken (fra kl. 1200). 
 

Sak 24/2019 Utvikling av stab-/støttefunksjonen: 
 Rådmannen orienterer. 

 
Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



KONTROLLUTVALGET I
GRAN KOMMUNE

SAKSLISTE

FOR MØTE I GRAN RÅDHUS
Fredag 26. april 2019 kl. 0900
(møterom «Brandbukampen»)

SAK NR. 20/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.03.2019

SAK NR. 21/2019 STATUS FOR SAMMENSLÅING MELLOM INNLANDET
REVISJON IKS OG HEDMARK REVISJON IKS

SAK NR. 22/2019 ÅRSREGNSKAP 2018 FOR GRAN KOMMUNE -
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK NR. 23/2019 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2018 FOR GRAN
KOMMUNE

SAK NR. 24/2019 UTVIKLING AV STAB-/STØTTEFUNKSJONEN I GRAN
KOMMUNE

SAK NR. 25/2019 REFERATSAKER

Gjøvik, 10. april 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. 20/2019 

 
Gran kommune  
     

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.03.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 26.04.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 15.03.2019 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 15.03.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
GRAN KOMMUNE 

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

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

 

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

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.01.2019 godkjennes.
 

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

SAMMENSLÅING MED HEDMARK REVISJON IKS MV.  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

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

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

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

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

 
 
 
SAK NR. 13/2019 OPPFØLGING AV HJEMMETJENESTEN I GRAN 

KOMMUNE – ORIENTERING VED RÅDMANNEN 
 

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

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

 
 Kommunalsjef Helse og omsorg Mette Mosby og enhetsleder for 

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

 
Vedtak, enstemmig: 
 

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

 
 Sykefraværsutviklingen: Sykefraværet er generelt høyt, 

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

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

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

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

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

vikarbyrå. 
 Sommervikarkurs. 
 Ansvarliggjort enkeltansatte for opplæring av nye 

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

tidligere år.  
 Bedre planlegging av kontakten mellom Sykehuset 

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

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

 Rekruttere og beholde ansatte: En rekke tiltak er 
iverksatt. 

 
2. Kontrollutvalget vil prioritere å følge opp at 

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

sommeravviklingen 2019 (utføres høsten 2019).  
 

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

 
 Målstyring og internkontroll: De ulike tiltakene som 

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

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

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

 
 Antall ansatte pr. bruker: Kartlegginger i andre 

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

 
 Effektivisering/digitalisering: Flere tiltak er under 

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

 
3. Kontrollutvalget ber om en kort statusoppdatering på neste 

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

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

ORIENTERING VED INNLANDET REVISJON IKS  
 

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

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

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

KRITIKKVERDIGE FORHOLD I GRAN KOMMUNE  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

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

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

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

  
 
 
SAK NR. 16/2019 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND – 
STYRING OG KONTROLL 

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

 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 

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

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

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

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

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

a) Revidere gjeldende styringsdokumenter og 
rutinebeskrivelsene med hensyn til:  

 Tidspunkt for VKS-møtene. 

 Budsjett- og målsettingsprosessen.  

 Rapporteringsrutinene.  

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

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

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

 
3. Rådmannen bes om å følge opp at viljeserklæringen blir 

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

 
 
SAK NR. 17/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 

Fra behandlingen: 
 Utvalgssekretær orienterte om avdekket feil i regnskapet for 

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

 
Vedtak, enstemmig: 
 

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

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

1. Saken følges opp på neste møte. 
 

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

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

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

hjemmeside  
3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
RETT UTSKRIFT: 
Gran, 15. mars 2019. 
 

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

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

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

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

Møte 07.06.2019: 
 Forundersøkelse – Hjemmetjenesten (KU-sak 13/19) 
 Prosjektplan: Hjemmetjenesten i Gran – evaluering av 

sommeravviklingen 2019 (KU-sak 13/19) 
 Kontrollutvalgskonferansen 2019 (KU-sak 18/19) 
 Effektivitet i kommunale tjenester - rapport (utsatt sak fra 18/1-19) 

Saker/vedtak til senere oppfølging: 
 Aktuelle orienteringssaker: 

 Ny kommunelov  
 Ny veileder for selskapskontroll 
 Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 

 Risikovurderinger – misligheter og korrupsjon (KU-sak 25/18) 
 Ny personvernlov – Hva betyr dette for kommunen? (KU-sak 13/18) 
 Digitalisering: Strategier, mål, måloppnåelse og risikoer (KU-sak 

13/18) 
 NAV Hadeland (KU-sak 53/17) 
 Utvikling av heltidskultur – oppfølging av kommunestyrevedtak 105/16 

(KU-sak 59/17) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Kontraktsoppfølging» fra 2015 

(utsatt sak fra 16/3-18) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Mål- og resultatstyring i Gran 

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

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

 
Bestilte oppdrag - Innlandet Revisjon IKS: 

 Interkommunalt samarbeid på Hadeland (felles revisjonsprosjekt 3 
kommuner) 

 
Kontrollutvalgets møteplan for 2019: 
 Fredag 18.01.2019 kl. 0900 
 Fredag 15.03.2019 kl. 0900 
 Fredag 26.04.2019 kl. 0900  
 Fredag 07.06.2019 kl. 0900 
 Fredag 13.09.2019 kl. 0900 
 Fredag 18.10.2019 kl. 0900 
 Fredag 06.12.2019 kl. 0900 
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SAK NR. 21/2019 

 
Gran kommune  
         

 
 
 
 
STATUS FOR SAMMENSLÅING MELLOM INNLANDET 
REVISJON IKS OG HEDMARK REVISJON IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 26.04.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Protokoll fra møte i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 
den 26.03.2019. 

2. Referat fra eiermøte 08.02.2019 – Hedmark Revisjon IKS 
3. Protokoll fra møte i representantskapet i Hedmark Revisjon IKS 

den 21.01.2019. 
 

Vedlegg 1 
 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Vedtak i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS den 26.03.2019 om at selskapet 
videreføres som eget selskap, og at videre utredning av en eventuell sammenslåing 
avsluttes, tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget er tidligere orientert om at det er igangsatt et utredningsarbeid knyttet til en mulig 
sammenslåing mellom Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS til ett selskap (Revisjon 
Innlandet IKS). Saken ble sist drøftet i kontrollutvalgets møte den 15/3-19 der det ble fattet slikt 
vedtak (sak 12/19):  
 

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

2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om det videre utredningsarbeidet 
og om fremdriften i sammenslåingsprosessen.  



 
2

3. Utvalgsleder gis fullmakt til å etablere kontakt mellom bestillerrollen (kontrollutvalget) 
og eierrollen (ordfører), herunder formidle synspunkter fra kontrollutvalget. 

 
 
Representantskapene i Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS gjorde våren 2018 vedtak 
om å utrede sammenslåing mellom Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS. Det var 
forutsatt at utredningsarbeidet skulle ferdigstilles innen 31.12.2018, samt at en eventuell 
sammenslåing skal gjelde fra 01.01.2020. 
 
Hedmark Revisjon IKS gjennomførte eiermøte den 08.02.2019 og møte i representantskapet den 
21.02.2019 der arbeidsgruppas rapport ble fremlagt. Kort oppsummert ble det i eiermøtet den 
08.02.2019 bl.a. signalisert at man ønsket å videreføre nåværende bestemmelse i selskapsavtalens § 
3 siste avsnitt. Dette dreier seg om videreføring av muligheten for å kunne kjøpe 
forvaltningsrevisjon fra andre/eksterne, i de tilfeller selskapet ikke har kapasitet eller kompetanse på 
området som etterspørres. Dagens forskjeller mellom de to selskapene på dette punktet var ikke 
drøftet i arbeidsgruppas rapport. I arbeidsgruppas forslag til ny selskapsavtale var det foreslått at 
kommunene i fremtiden ville være forpliktet til å kjøpe all forvaltningsrevisjon fra selskapet.  
Representantskapet i Hedmark Revisjon IKS besluttet til møte den 21.02.2019 å foreslå at det ble 
nedsatt et eierutvalg for å sikre god forankring før beslutningen treffes. Av tema man ønsket 
nærmere utredet var: 

 Hovedkontorplassering 
 Plikten til å kjøpe alle tjenester fra eget revisjonsselskap, vedtektenes §3. 
 En felles valgkomite 
 Styresammensetting 
 Valg av styreleder. 

 
Saken ble behandlet i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS den 26.03.2019 der det ble fattet 
slikt vedtak: 
 

1. Innlandet Revisjon IKS videreføres som eget selskap. 
2. Videre utredning av en eventuell sammenslåing med Hedmark Revisjon IKS avsluttes.  

 
Hovedbegrunnelsen fra Innlandet Revisjon IKS om ikke å gå videre med prosessen er usikkerhet 
om den økonomiske effekten av sammenslåingen. I styrets innstilling til saken fremgår at man 
mener en sammenslåing, høyst sannsynlig, vil føre til kostnadsøkning for eierne på kort og noe 
lengre sikt. Dette på grunn av høyrere lønnsnivå i Hedmark Revisjon IKS og kostnader ved 
samkjøring av selskapene. Styret ser det som usikkert når en effektiviseringsgevinst kan oppnås.  
 
Representantskapet i Hedmark Revisjon IKS behandler saken i sitt møte den 25.04.2019. 
 
 
 
  
 
 



Innlandet  Revisj on IKS ‘3"

PROTOKOLL  FRA
MØTE  I  REPRESENTANTSKAPET

TIRSDAG  26.  MARS 2019

I OPPLAND FYLKESKOMMUNES LOKALER

Føl  ende  medlemmer møtte:

Kommune Representant

500 Oppland Fylke Fullmakt  Kjersti Bjørnstad

502 Gjøvik Even Solhaug

511 Dovre Harald  Frich

512 Lesja Mariann Skotte

513 Skjåk Per  Lars  Lien

514 Lom Bjarne Eiolf Holø

515 Vågå Fullmakt Bjarne Eiolf Holø

516 Nord—Fron Fullmakt Dag Erik Pryn

517 Sel Dag Erik Pryhn

521 Øyer Brit Kramprud Lundgard

522 Gausdal Hans Oddvar Høistad

528 Østre Toten Arve  Granum

529 Vestre Toten Leif Waarum

532 Jevnaker Lars  Magnussen

533 Lunner Harald  Tyrdal

534 Gran Fullmakt til Helge Tryggeseth

536 Søndre  Land Rune Selj

538 Nordre  Land Tore Stensrud

Representantskapet  var  representert  med  86,87 %  av  stemmene  og var  beslutningsdyktige.

Forfall:

Kommune Representant

501 Lillehammer Espen Granberg Johnsen

Ellers møtte styrets leder Espen Hagberg, styrets nestleder Svein Erik Lund, styrets medlem Tove

Haugli  og daglig leder Bjørg Hagen.

Møtet  ble  ledet  av  Leif Waarum  og avsluttet  kl. 11.25.

Innkalling, saksliste  og sakspapir i brev  av 25.  februar 2019  ble  enstemmig godkjent.

Behandling av  sakene:

Hovedkontor: Kontor Gjøvik: Kontor  Otta: Firma:

Kirkegata 76 Studievegen 7 Ola Dahlsgate  3  A E—post: gostmottairev‘no

2609 Lillehammer 2815 Gjøvik 2670Otta 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



SAK NR.  01/2019 GODKJENNING  A  VPROTOKOLL  FRA  MØTE T 13.12.2018.

Saksdokument:

Utskrift av vedtak irepresentantskapet for Innlandet Revisjon IKS 13.12.2018.

Daglig leders  innstilling:

Protokollen fra møtet  13.12.2018  godkjennes.

Vedtak  enstemmig:

Protokollen fra møtet  13.12.2018  godkjennes.

SAK NR.  02/20] 9 ORIENTERING  OM  SELSKAPE T S DRIF  T

Daglig leders innstilling:

Daglig leders orientering om selskapets drift tas til orientering.

Vedtak  enstemmig:

Daglig leders orientering om selskapets drift tas til orientering.

AK NR.  03/2019  Å  RSREGNSKAP  OG  ÅRSRAPPORT F  OR  2018

Saksdokumenter:

Årsregnskap 2018  bestående av:

a. Resultatregnskap 2018
b. Balanse  pr31.12.18

c. Noter
d. Uavhengig revisors beregning for årsregnskapet  2018

Forslag til styrets årsrapport

Styrets innstilling til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Årsregnskapet for  2018, bestående av resultatregnskap, balanse og noter, fastsettes som Innlandet

Revisjon IKS regnskap for  2018.

Årsoverskuddet, kr  723 929  tillegges egenkapitalen.

Styrets årsrapport for regnskapsåret 2018 fastsettes som selskapets årsrapport.

Vedtak  enstemmig:
Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Årsregnskapet for  2018, bestående av resultatregnskap, balanse og noter, fastsettes som Innlandet

Revisjon IKS regnskap for  2018.

Årsoverskuddet, kr 723 929 tillegges egenkapitalen.

Styrets årsrapport for regnskapsåret  2018  fastsettes som selskapets årsrapport.
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SAKNR 04/2019 VURDERING  A  VSAMMENSLÅING INNLANDE T  RE  VISJON  IKS OG

HEDMARK  RE  VISJON  IKS TIL RE  VISJON INNLANDE T  IKS

Saksdokumenter:
Rapport fra arbeidsgruppen av 06.12.2018

Høringsuttalelse til arbeidsgruppens rapport fra Fagforbundet Løten av 08.01.19

Høringsuttalelse til arbeidsgruppens rapport fra Akademikerforbundet og Akademikerne  — Hedmark

Revisjon IKS

Høringsuttalelse til arbeidsgruppens rapport fra Delta og Fagforbundet  — Innlandet Revisjon IKS

Referat fra styringsgruppens møte 10.01.19

Utkast til selskapsavtale for Revisjon Innlandet IKS med innstilling fra styringsgruppen 10.01 .19.

Protokoll  — Representantskapsmøte  i  Hedmark Revisjon IKS 21.02.19.

Protokoll fra styremøte 13. mars 2019

Styrets innstilling til vedtak:

Styrets behandling i møtet 14.02.19:

Styret mener at fordelene og ulempene ved sammenslåing er belyst i arbeidsrapporten punkt 8.3.

Styrets oppfatning av signalene fra dagens eiermøte var at eierne var opptatt av at utgiftene til

revisjon ikke skulle bli høyere for den enkelte eier. Styret mener at en sammenslåing høyst

sannsynlig vil føre til en kostnadsøkning for eierne på kort og noe lengre sikt. Dette på grunn av

høyere lønnsnivå i Hedmark Revisjon IKS og kostnader ved samkjøring av selskapene. Styret ser det

som usikkert når en effektiviseringsgevinst kan oppnås.

På bakgrunn av usikkerhet med den økonomiske effekten av sammenslåingen innstilles saken til

representantskapet uten forslag til vedtak.

Styrets behandling i møte 13.03.19:

Styret vil presisere at det ser tre alternativer for vedtak i saken i representantskapets møte 26. mars

2019.

1. Representantskapet vedtar sammenslåing i henhold til utarbeidet likelydende forslag til

innstilling til representantskapene.

2. Representantskapet vedtar ikke sammenslåing av Hedmark Revisjon IKS og Innlandet

Revisjon IKS til Revisjon Innlandet IKS.

3. Representantskapet følger vedtaket i Hedmark Revisjon IKS representantskap sak 02/2019.

Det utpeker fire representanter til et eierutvalg som skal fremforhandle en justert

selskapsavtale. Eierutvalgets forslag til ny selskapsavtale behandles i styret før ny behandling

i representantskapet og eventuelt kommunestyrene og fylkestingene.

STYRETS INNSTILLING TIL VEDTAK, ENSTEMMIG:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Innstilling til vedtak fremmet i møte:

1. Innlandet Revisjon IKS videreføres som eget selskap

2. Videre utredning av en eventuell sammenslåing med Hedmark Revisjon IKS avsluttes

Vedtak, enstemmig:

1. Innlandet Revisjon IKS videreføres som eget selskap

2. Videre utredning av en eventuell sammenslåing med Hedmark Revisjon IKS avsluttes

3



SAK NR.  05/2019  MØT  E GODT GJØRELSE F  OR  DELTAKELSE  I
REPRESEN  T AN  T SILAPE T  0G  STYRE T

Saksdokument:

Oversikt over satser for godtgjøring til styret og representantskap

Daglig leders innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Innstilling til  vedtak fremmet i møte:
1. Møtegodtgjørelse til styret endres ikke.
2. Fast godtgjm'else til styret endres til:

a. Fast godtgjørelse leder kr 30 000

b. F ast godtgjørelse nest leder kr 15 000
c. F ast godtgjørelse medlem kr 8 000

3. F ast godtgjørelse til leder og nestleder av representantskapet endres ikke.
4. Møtegodtgjørelsen per møte for representantskapet endres  ikke.
5. Godtgjørdse for dekning av tapt arbeidsfortjeneste endres ikke.

Vedtak, enstemmig:
1. Møtegodtgjørelse til styret endres ikke.

2. Fast godtgjørelse til styret endres til:

a. Fast godtgjørelse leder kr 30 000
b. Fast godtgjørelse nest leder kr 15 000
c. F ast godtgjørelse medlem kr 8 000

3. Fast godtgjørelse til leder og nestleder av representantskapet endres ikke.
4. Møtegodtgjørelsen per møte for representantskapet endres ikke.
5. Godtgjørelse for dekning av tapt arbeidsfortjeneste endres ikke.

SAK NR. 06/20]  9 VALG  A  VREVISOR  OG  GODT GJØRIN G

Styrets  innstilling til vedtak:
Buskerud Kommunerevisjon IKS velges som revisor for Innlandet Revisjon IKS for regnskapsåret
20 1 9.

Vedtak, enstemmig:
Buskerud Kommunerevisjon IKS velges som revisor for Innlandet Revisjon IKS for regnskapsåret
201 9.

RETT UTSKRIFT
Lillehammer, 27.  m  s  2019

/ .

(?!, fig: kri,-
-  jør  Hagen

Daglig leder

Sendes til:  Medlemmer  og varamedlemmer, Deltagerne, Styret
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SAK NR. 22/2019 

 
Gran kommune  
 
 
 
 
ÅRSREGNSKAP 2018 FOR GRAN KOMMUNE - 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 26.04.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:  Vedlagt:
1. Revisjonsberetning for 2018 
2. Årsregnskapet 2018 – Gran kommune 
3. Rådmannens årsmelding for 2018  
 

Vedlegg 1 
Ja (se eget vedlegghefte) 
Ja (se eget vedlegghefte) 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GRAN KOMMUNES  
ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
 

Kontrollutvalget har behandlet Gran kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2018.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
orienteringer fra kommunens revisor og kommuneadministrasjonen ved rådmann, økonomisjef 
og regnskapsansvarlig. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon, dvs. at 
revisor mener kommunens årsregnskap for 2018 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og årsmelding:    

 ……… 
 ……… 

 
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert xx. april 
2019, har kontrollutvalget ingen merknader til Gran kommunes årsregnskap for 2019. 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Bakgrunn / kontrollutvalgets oppgaver: 
 
Bakgrunn for saken er kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med kommunens årsregnskap, slik det 
fremgår av forskrift om kontrollutvalg:  
 

§ 6 Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale 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. 

 
§ 7 Uttalelse om årsregnskapet 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis 
til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok 
til at det kan tas hensyn til den, før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget. 

 
 
Kontrollutvalgets behandling og grunnlag for å kunne avgi uttalelse til årsregnskapet: 
 
Årsregnskap og rådmannens årsmelding er vedlagt saken (utsendt direkte fra kommunen). 
 
I tillegg er det, i likhet med tidligere år, lagt opp til følgende presentasjoner i møtet: 
 

 Revisor/Innlandet Revisjon IKS er invitert til møtet for å orientere om revisjonsarbeidet og 
presentere revisjonsberetningen.  

 
 Rådmannen og kommunens regnskapsansvarlig er invitert til å presentere årsregnskapet og 

rådmannens årsmelding. Det er særlig bedt om at kontrollutvalget blir orientert om følgende:  
 
1. Kommunens resultat og økonomiske situasjon.  
2. Vesentlige regnskapsmessige og avgiftsmessige problemstillinger i årets regnskap. 
3. Vesentlige avvik i forhold til planer/budsjett/vedtak. 
4. Overordnet intern kontroll og styring (innenfor regnskaps- og økonomiområdet). 

 
Kommunikasjon med revisor gjennom revisjonsprosessen er også en del av grunnlaget for saken. Det 
vises her til: 

 Presentasjon av revisjonsplan/revisjonsstrategi  
 Statusrapportering etter utført interimsrevisjon av regnskapet  

 
 
Samlet skal dette gi kontrollutvalget tilstrekkelig grunnlag for å ivareta sitt ansvar med å påse at 
årsregnskapet er revidert på betryggende måte (jf. forskrift om kontrollutvalg § 6) og å sette 
utvalget i stand til å utforme en uttalelse til årsregnskapet (jf. forskrift om kontrollutvalg § 7).  
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Utforming av kontrollutvalgets uttalelse / forslag til vedtak: 
Det finnes ingen standard for hvordan kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet skal utformes.  
Forslag til vedtak i saken følger samme mal som tidligere år, som igjen er basert på et tidligere forslag 
fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF).  
 
I forslag til vedtak er det laget mulighet til å ta inn kommentarer om kontrollutvalget skulle ønske det 
(se nest siste avsnitt i forslag til vedtak). Hvis ikke fjernes denne delen av teksten i uttalelsen.  
 
Forslag til vedtak er utformet under forutsetning om at det avgis en «ren» revisjonsberetning, dvs. en 
beretning uten bemerkninger fra revisor. 
 
Oppfølging av merknader fra kommunestyret eller kontrollutvalget: 
Det foreligger ingen vedtak til oppfølging, verken i kommunestyret eller i kontrollutvalget, som har 
med regnskapsførsel eller den del av internkontrollen som har med økonomirutiner å gjøre.  
 
Det vises for øvrig til kontrollutvalgets uttalelse til tidligere årsregnskap som er naturlig å følge opp.  
 
Se under for siste års uttalelse. 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FJORÅRETS ÅRSREGNSKAP: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GRAN KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2017 
 

Kontrollutvalget har behandlet Gran kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet, forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2017.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte 
dokumentene, og orienteringer fra kommunens revisor og kommuneadministrasjonen 
ved økonomisjef og regnskapsansvarlig. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon, 
dvs. at revisor mener kommunens årsregnskap for 2017 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og årsmelding:    

 
a) Positivt netto driftsresultat i 2017, men utfordrende økonomiske situasjon  

Kontrollutvalget begrunner dette med: 
 

 Positivt netto driftsresultat  
Årsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på ca. 30,3 millioner. 
Dette utgjør 2,7 % av brutto driftsinntekter, godt over Fylkesmannens 
anbefalte nivå på minimum 1,75 %.  
 
 

 Utviklingen i lånegjeld 
Kommunens lånegjeld utgjør ved utgangen av 2017 79,9 % av 
driftsinntektene. Basert på vedtatt økonomiplan for 2018-2021 er det 
beregnet at kommunens langsiktige gjeld gradvis vil øke til 113,6 % av 
driftsinntektene i 2021. Dette er vesentlig høyere enn de 70 % som 
Fylkesmannen mener er et kritisk nivå mht. rente- og avdragsbelastning.  
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 Begrenset disposisjonsfond  

Kommunen har pr. 31/12-17 ca. 50,5 millioner på disposisjonsfond, en 
reduksjon på ca. 2,7 millioner fra fjoråret. Kommunens samlede 
disposisjonsfond utgjør 4,5 % av driftsinntektene (2016: 4,9 %). 
Fylkesmannen opererer med en anbefalt nedre grense på 5 %. I 
økonomiplanen for 2018-2021 er det lagt inn en gradvis økning av 
disposisjonsfond til 7,8 % av driftsinntektene i 2021. 

 
 Brukbar likviditet, men avhengig av ubrukte lånemidler 

Kommunens likviditetssituasjon pr. 31.12.2017 kan betegnes som brukbar, 
med det er bekymringsfullt at kommunen synes å være avhengig av ubrukte 
lånemidler for å kunne betale sine kortsiktige forpliktelser ved forfall. 
Ubrukte lånemidler, dvs. lån tatt opp til investeringer som ennå ikke er 
gjennomført, utgjorde pr. 31/12-17 ca. 43,3 millioner.  
Kontrollutvalget er enig med rådmannens vurdering (jf. årsmeldingen s. 
31) om at man «må øke oppmerksomheten og ha tett oppfølging på 
størrelsen på ledig likviditet som kommunen til enhver tid må ha 
tilgjengelig». 
 

b) Budsjett- og økonomistyringen innenfor virksomhetsområdene:  
Den ordinære driften (virksomhetsområdenes resultater) har samlet et 
merforbruk på 1,2 millioner. Dette er et svært godt treff i forhold til samlet 
budsjettramme, noe som indikerer god budsjettstyring kommunen sett under ett. 
En nærmere gjennomgang av de ulike virksomhetsområdene synliggjør fortsatt 
utfordringer innenfor barnevern og helse og omsorg. 
 

c) Etterslep på gjennomføring av investeringsprosjekter: 
 Kontrollutvalget har merket seg at beholdningen av ubrukte lånemidler 
er redusert gjennom 2017 (fra 60,1 millioner til 43,3 millioner), men mener 
nivået indikerer at kommunen har utfordringer med gjennomføring av vedtatte 
investeringsprosjekter. Dette reiser spørsmål om investeringsprosjekter 
gjennomføres i tråd med politiske forventninger (uttrykt gjennom de årlige 
budsjettene) og prioritering av prosjekter når det oppstår kø. 
 

d)  Pensjon: Utsatt kostnadsføring av pensjoner (kortsiktig gjeld) og negativ netto 
pensjonsforpliktelse (langsiktig gjeld):  

Kontrollutvalget vil også i år uttrykke bekymring i forhold til pensjoner og vil 
særlig peke på følgende forhold: 
 
 Positivt premieavvik  

Kommunen har valgt å skyve pensjonskostnader foran seg, slik lovverket gir 
anledning til, og slik svært mange kommuner gjør. Den utsatte 
kostnadsføringen (benevnt som premieavvik i balansen) utgjør pr. 
31.12.2017 ca. 62 millioner. 
Det er ikke avsatt midler i regnskapet til å møte dette, noe som betyr at man 
må finne dekning for 62 millioner i fremtidige driftsbudsjetter. 
 

 Netto pensjonsforpliktelser  
Samlet er det pr. 31/12-17 bokført en netto gjeldsforpliktelse i forhold til 
pensjoner på ca. 250 millioner kroner (forskjellen mellom bokførte 
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pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen). Kontrollutvalget 
oppfatter det slik at netto pensjonsforpliktelse grovt sett skyldes AFP-
ordningen (kun delvis forsikret ordning) og beregningstekniske forhold. 
Dette betyr at den bokførte forpliktelsen ikke representerer en vesentlig 
bekymring mht. kommuneøkonomien. 

 
e) Stabilt sykefravær: 

 Kommunen har i 2017 hatt et samlet sykefravær på 8,1 % (omkring 
samme nivå som siste tre år). Dette er noe lavere enn gjennomsnitt i 
kommunesektoren. Det er gledelig å se at man klarer å holde et noe lavere 
sykefravær over tid, og håper videre arbeid på området kan bringe kommunen 
enda nærmere kommunens vedtatte mål om maksimum 5 % sykefravær.  
 

f) Fylkesmannens anbefaling om å vedta overordnede styringsmål for 
økonomiforvaltningen  

Med bakgrunn i anbefaling fra Fylkesmannen om å vedta overordnede 
styringsmål for økonomiforvaltningen, oppfordret kontrollutvalget i sin uttalelse 
til årsregnskapet for 2016 rådmannen om å se nærmere på dette. 
Kontrollutvalget er opplyst om at det spørsmålet er drøftet politisk og at man 
har valgt ikke å vedta denne type styringsmål i Gran kommune.  
 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 
12. april 2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Gran kommunes 
årsregnskap for 2017. 
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Innlandet Revisjon IKS &

Til kommunestyret i Gran kommune KOPiI
Kontrollutvalget

Formannskapet

Rådmannen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Gran kommunes årsregnskap som viser kr 768.473.037,47 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 20.163 524,88. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2018, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Gran kommune per 31. desember 2018,
og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens
årsmelding, men inkluderer ikke lovpålagt årsberetning.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og Vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det Vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet,
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
feilinformasjon. Dersom Vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig
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Kirkegata 76 Studievegen  7 Ola  Dahlsgate  3 E—post: gosmotrak@irEU.no
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feilinformasj on er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for

øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Rådmannens ansvar for årsregnskapet

Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at

det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskn'ft og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll hun finner nødvendig for å kunne utarbeide et

årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasj on, verken som følge av misligheter eller

utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne

foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:

www.nkrf.no/revis'onsberelnin er

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til

grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i

årsregnskapet stemmer med regulert budsj ett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har fimnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 <<Attestasjonsoppdrag

som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at

ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av

kommunens regnskapsopplysmnger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Gjøvik, 15. apri12019
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SAK NR. 23/2019 

 
Gran kommune  
 
 
 
 
FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2018 FOR GRAN 
KOMMUNE  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 26.04.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:   
1. Finansforvaltningsrapport 2018 – Gran kommune Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Finansforvaltningsrapport for 2018 tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Kommunens finansforvaltning er en del av økonomiforvaltningen i Gran kommune og er naturlig for 
kontrollutvalget å behandle samtidig med kommunens årsregnskap og årsmelding. 
Finansforvaltningsrapporten legges derfor frem til orientering for kontrollutvalget.  
 

Finansforvaltningsrapport 2018 ble behandlet i kommunestyrets møte den 03.04.2019 som sak 18/2019. 
Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken: Gran kommunes finansrapport for 2018 tas til orientering. 
 

Rådmannen skriver følgende i saksfremlegget til saken: 

Rapporten gir en oversikt over kommunens forvaltning av ledig likviditet og midler beregnet for driftsformål, 
samt gjeldsportefølje og finansavtaler. Det er ingen vesentlige avvik mellom faktisk forvaltning og 
risikorammene i finansreglementet.  



   

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Finansforvaltningsrapport 3/2018 

 

                                             
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 3/2018 
 
 
Formålet med forvaltningen 
Kommunens finansportefølje skal forvaltes i henhold til gjeldende lover og forskrifter, med de krav til 
sikkerhet, likviditetstilgang og risikospredning som er nødvendig. Gitt disse forhold skal forvaltningen 
gi best mulig netto finansresultat over tid, samtidig som det skal gi en forutsigbar og stabil økonomi.  
 
Generelt 
Resultatet av den årlige forvaltningen skal sammenlignes med relevante offentlig noterte 
avkastningsreferanser. Dette for å se forvaltningens godhet. For kort likviditet er det valgt ST1X som 
er en statsobligasjonsindeks med fast løpetid på 0,25 år.  
 
Sp1 Ringerike Hadeland er Gran kommunes hovedbank og gjeldende avtale ble inngått med virkning 
fra oktober 2016 med en varighet på 3 + 1 år.   
Avtalen blir også denne gangen inngått med avkastning/belastning i forhold til netto innestående og 
renten beregnes med NIBOR-tilknytning. I avtalen ligger det også en trekkramme på inntil 100 mill. 
kr.  
 
Ledig likviditet  
Dette er midler som i stor grad må være tilgjengelig for den daglige driften av kommunens 
virksomhet. Grafen nedenfor viser daglig snitt oppsummert pr måned. Kommunen har hatt en 
brukbar likviditet også i 3. tertial.  
 

 
 
 
De viktigste årsakene til nåværende likviditet er fortsatt: 

 Vår tilpasning til ny veileder for investeringsregnskap som kom i 2011. Den krever en bedre 
periodisering av framdriften i investeringsprosjektene og tilsvarende periodisering av 
låneopptak.  

 Det ble ved 2. tertial foretatt en gjennomgang av fremdrift på investeringsprosjekt som 
resulterte i en nedjustering av bruk av lånemidler i 2018 på 61,2 mill kr. Medio oktober ble 
det tatt opp et investeringslån på 88,7 mill kr.  

 Til tross for forannevnte nedjustering av budsjettert bruk av lån i 2018, hadde kommunen pr 
31.12.2018 52,6 mill kr i ubrukte lånemidler, mot 43,3 mill kr i 2017. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Månedlig brutto likviditet i mill. kroner

Brutto 2017

Brutto 2018



 Premieavvik for pensjon er med på å svekke likviditeten.  Premieavviket er pr. 31.12.2018 på 
67,0 mill kr mot 62,2 mill kr i 2017. 

 Det beløpet som blir inntektsført i regnskapsåret, vedrørende ressurskrevende tjenester, blir 
ikke utbetalt fra staten før juni påfølgende år, noe som også er med på å svekke likviditeten.  
Kravet til staten for 2018 er på 33,9 mill kr.   

 
 
Rådmannen anser at Gran kommune fortsatt har brukbar likviditet. Situasjonen indikerer likevel at en 
må opprettholde oppmerksomheten og ha tett oppfølging på størrelsen på ledig likviditet som 
kommunen til enhver tid må ha tilgjengelig.  
 
 

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
 
 31.12.2017 30.04.2018 31.8.2018 31.12.2018 

 Mill 
NOK 

% Mill 
NOK 

% Mill 
NOK 

% Mill 
NOK 

% 

Likvide midler i 
hovedbankforbindelsen på dato 

126,2 67,2 57,5 
 
 

48,2 54,8 46,8 132,9 
 

68,0 
 

Andelskapital i pengemarkedsfond:         

KLP 30,6 16,3 30,7 25,7 30,9 26,4 31,0 15,9 

DNB 31,1 16,6 31,2 26,1 31,4 26,8 31,5 16,1 

Innskudd i andre banker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Direkte eie av verdipapirer         

         

Samlet kortsiktig likviditet brutto 187,9 100 119,3 100 117,1 100 195,4 100 

Avkastn. akkumulert pr tert 2018  2,9 mill 0,4 mill 1,0 mill 2,6 mill 

Snittrente i Sp1  1,32 % 1,44 % 1,45% 1,53 

Avkastning referanseindeks (St1x)  0,46 % 0,50 %        0,59% 0,66% 

Bekreftelse på at alle plasseringer er 
gjort med rateing BBB eller bedre 

ok ok   ok    ok 

Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 
2 % av forvaltningskapital 

ok ok ok ok 

Bekreftelse på fondseksponering ≤ 5 
% av forvaltningskapital 

ok ok ok ok 

Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 
måneders løpetid 

ok ok ok ok 

Største tidsinnskudd NOK 0 mill NOK 0 mill NOK 0 mill NOK 0 mill 

Største enkeltpapirplassering NOK 0 mill NOK 0 mill NOK 0 mill NOK 0 mill 
 
Gran kommune vedtok i k-sak 4/05 avtale om ansvarlig lån datert 9/12-2004 ovenfor Hadeland Kraft AS (HK) 
med kr. 16,7 mill og Hadeland Energi AS (HE) med 6,4 mill. Dette er ikke tatt inn i tabellen over, da midlene har 
en tilbakebetalingsplan over hhv 25 år og 20 år og derfor ikke anses som umiddelbart likvide. Nedbetalingen 
som først var avtalt til desember 2014 ble i K-sak 78/14 endret, slik at den avdragsfrie perioden for HE ble 
forlenget til 2019 og for HK forlenget til 2017. Dvs at HK begynte å nedbetale i september 2017. Gran mottar 
kvartalsvis renteinntekt. Denne avkastningen som i 2018 utgjorde 1,2 mill kr, er heller ikke med i oversikten 
over.  
 

 



 Det er ikke gjort endringer i plasseringer eller sammensetninger av den ledige likviditeten i 
perioden. Hovedbankavtalen og øvrige plasseringer gir tilfredsstillende avkastning målt mot 
referanseindeksen. Det er ikke registrert vesentlige markedsendringer eller endringer i 
risikoeksponering.  

 Det er ingen vesentlige avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. 



Forvaltning av kommunens gjeldsportefølge og øvrige finansavtaler 
Oversikt over kommunens gjeldsportefølge: 
 
Både låneopptaket til investeringer for 2018 på kr 88,7 mill kr og Startlånet i Husbanken på 10 mill. kr. er tatt opp.  Investeringslånet ble tatt opp på 
fastrente, med bindingstid på 5 år. Lånet i Husbanken er tatt opp til flytende rente.  

 
 31.12.2017 30.04.2018 31.08.2018 31.12.2018 

 Mill 
NOK 

% Rente-
binding 

Mill NOK % Rente-
binding 

Mill NOK % Rente-
binding 

Mill NOK % Rente-
binding 

Lån med pt-rente, NIBOR- 
basert og flytende rente  

590,6 66,0 0,20 
 

530,1 59,8 0,01 
 
 

538,8 61,3  421,7 
 

44,7  

Lån med fast rente 303,6 34,0  356,8 40,2 
 

0,82 
 

339,8 38,7  522,3 55,3  

Rentebytteavtaler:    Ingen   Ingen        Ingen   Ingen   

Samlet langsiktig gjeld 894,2 100  886,9 100  878,6 100  944,0 100  

Herav sertifikatlån 20,6   20,6   20,6   20,6   

Effektiv rentekostnad siden 
31.12. 

15,8 mill 1,7 mill 8,4 mill 
 

15,6 mill 

Snittrente på porteføljen   1,71   1,67   1,74   1,86  

Avkastning (kostnad) 
referanseindeks (ST4X 12-
2017. 

1 % 1,2 % 1,2  % 1,3% 
 

Antall løpende enkeltlån 26 26 27 26 

Største enkeltlån 175,6 mill 175,6 mill 172,4 mill 169,2 mill 

 
 



Stresstest 
 

 
 
Dette er en test som måler effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk, det vil si hva årsvirkningen 
blir hvis renten endrer seg med f.eks. 2 %.  I eksemplet over er det vist hva det vil innebære hvis 
lånerenten endrer seg med 2 % på passivasiden (lån) og 1 % på aktivasiden (innskudd). En har også 
her valgt å legge NIBOR-tilknytning (i hovedsak 3 mnd) under begrepet flytende rente. 
 
Mulig tap er redusert fra på 10,2 mill kr ved 2. tertial 2018 til 7,9 mill kr pga nytt fastrentelån og 
dermed redusert andel flytende lån.    

 

 

Stresstest

Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet

% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t. rente/flytende/NIBOR 45 % 421,7 2,00 % 8,4

Gjeld med fast rente 55 % 522,3 0,00

Lån med rentebytteavtaler 0 % 0,0 0,00

Finanspassiva 100 % 944,0 8,4

Innskudd i bank og korte pengem. 100 % 54,8 1,00 % -0,5

Finansaktiva 100 % 54,8

Mulig tap vil utgjøre : 7,9
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SAK NR. 24/2018 

 
Gran kommune  
 
 
 
 
UTVIKLING AV STAB-/STØTTEFUNKSJONEN I GRAN 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 26.04.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:   
1. Organisasjonskart Gran kommune Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 18.01.2019 (sak 07/19 – Oppfølging av 
plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019):  

Rådmannen inviteres, jf. tidligere vedtak i kontrollutvalget om oppfølging. Det bes spesielt 
om orientering om sentral stab/støtte sin rolle og oppgaver knyttet til personal, herunder 
sykefraværsoppfølging.  

«Tidligere vedtak» som det henvises til, er vedtak i kontrollutvalgets møte den 15.06.2018 i forbindelse 
med sak/presentasjon av ny administrativ organisering i Gran kommune fra 01.01.2018: 

Kontrollutvalget tar til orientering at endringene i organisering har medført store endringer 
for Stab/støtte. Det vises her til tidligere spørsmål fra kontrollutvalget rettet mot kommunens 
stab/støttefunksjon, og vurdering av igangsetting av forvaltningsrevisjon innenfor denne delen 



 
2

av organisasjonen (jf. kontrollutvalgets vedtak i møte 16.06.2017, sak 32/2017). Med 
bakgrunn i de omfattende endringene som er iverksatt innenfor stab/støtte, ser 
kontrollutvalget det ikke hensiktsmessig å vurdere nærmere undersøkelser på dette området 
nå. Kontrollutvalget ser det derimot som interessant å følge med på om målsettingene for en 
fornyet stab/støttefunksjon nås, og vil be om en ny orientering etter en tid. Saken følges opp 
i løpet av første halvår 2019. 

 
 

Som det fremgår av vedtaket i møtet den 15.06.2018 ble saken drøftet i kontrollutvalgets møte den 
16.06.2017. Nedenfor følger utdrag fra møteprotokollen fra dette møtet: 
 

SAK NR. 32/2017 FORUNDERSØKELSE: PERSONALAVDELINGENS ROLLE  
 

Fra behandlingen: 
Rådmann Lars Ole Saugnes orienterte om kommunens 
sykefraværsarbeid og personalavdelingens rolle i Gran kommune. Det 
ble også informert om hvordan personalavdelingen er berørt av det 
igangsatte omstillingsprosjektet.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar til orientering at samhandlingen mellom 
staber og virksomhetene, herunder personalavdelingens 
rolle, er et tema i det pågående omstillingsprosjektet. Med 
bakgrunn i dette avventer kontrollutvalget nærmere 
undersøkelser nå.  
 

2. Kontrollutvalget vil følge opp utviklingen av 
stabsavdelingene generelt og personalavdelingen spesielt 
etter at omstillingsprosjektet er avsluttet. 
Sykefraværsarbeidet følges opp spesielt, herunder 
kommunens evne til å drive tilrettelegging for sykmeldte.  

 
3. Saken følges opp i løpet av første halvår 2018 med tanke på 

planlegging av et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området. 
Rådmannen inviteres til dialog i forbindelse med saken. 

 
 
 

 
Administrativ organisering: 
 
Som det fremgår av vedlagte organisasjonskart er det opprettet et eget kommunalsjef-område tilknyttet 
stab-/støtte. De ulike funksjonene som ligger under dette området er: 
 

 Personal  
 Informasjon  
 Økonomi  
 IKT  

 
  
 



Rådmann

Kommunalsjef
Barnehage og skole

Enhetsleder
Skole

Rektor
Fredheim 

skole

Rektor
Grymyr 

skole

Rektor
Sanne 
skole

Rektor
Trintom

skole

Rektor
Jaren 
skole

Rektor
Moen 
skole

Rektor
Brandbu 

barneskole

Rektor
Bjoneroa 

skole

Rektor
Brandbu 

ungdomsskole

Rektor
Gran 

ungdomsskole

Enhetsleder
Barnehage

Styrer
Bjoneroa/Bjørklund

barnehager

Styrer
Fagerlund 
barnehage

Styrer
Solheim 

barnehage

Styrer
Marka 

barnehage

Styrer
Gran kommunale
familiebarnehage

Styrer 
Leikvoll 

barnehage

9 private 
barnehager

Rådgivere
Konsulenter

Kommunalsjef
Familie og velferd

Enhetsleder 
PPT

Enhetsleder
Helsestasjon og 

skolehelsetjeneste

Enhetsleder
Psykisk helse 

og rustjeneste

Enhetsleder
Barnevern

Enhetsleder
NAV/Sosial

Enhetsleder
Tilrettelagte 

tjenester

Tjenesteleder
Hofs-/Briskebo, Nordre 

Ålseveg, Hjertebo, 
Rogne, Skjervumshagan

Tjenesteleder
Markatun, Lindheim 

Tjenesteleder
Skjervum, Hovsgutua 

Tjenesteleder

Kommune-
psykolog

Kommunalsjef
Helse og omsorg

Enhetsleder
Forebygging 
og utvikling

Enhetsleder
Hjemmetjenesten

Tjenesteleder
Hjemmetjenesten 

Gran

Tjenesteleder
Hjemmetjenesten 

Brandbu

Enhetsleder
Skjervum helse og 

omsorgssenter

Tjenesteleder
avdeling 1

Tjenesteleder
avdeling 2

Enhetsleder 
Marka helse og 
omsorgssenter

Tjenesteleder
avdeling 1

Tjenesteleder 
avdeling 2

Tjenesteleder 
fellestjenester

Tildeling
Fag-og kvalitets-

utvikling

Kommunalsjef
Kultur og samfunn

Enhetsleder
Kultur

Rektor
kulturskole

Tjenesteleder
bibliotek

Enhetsleder 
Eiendom

Tjenesteleder
renhold

Enhetsleder 
Samferdsel

Enhetsleder
Vann og avløp

Enhetsleder
Brann og redning

Enhetsleder 
Plan, bygg, 
oppmåling

Enhetsleder
Landbrukskontor

Rådgivere
Kommuneoverlege

Kommunalsjef
Stab og støtte

Rådgivere
Regionråd

1
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0
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SAK NR. 25/2019 

 
Gran kommune       
   

 
 
 
 

REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                 
Kontrollutvalget 26.04.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 

 
Saksdokumenter:   

 
1. Valg av nytt medlem i kontrollutvalget (vedtak i k.styre 03.04.2019, 

sak 34/19) 
 

2. Elektronisk innlevering av møtegodtgjøring mv. for 
kontrollutvalgets medlemmer 

 
3. Uavhengighetsvurderinger – Innlandet Revisjon IKS – daglig leder, 

oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud, oppdragsansvarlig 
revisor Kristian Lein, oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund 
og Ingvild Selfors. 

 
4. Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten 

«Interkommunalt samarbeid på Hadeland – styring og kontroll» - 
kommunestyrets møte 03.04.2019 (sak 17/2019) 

 
5. Diverse avisartikler 

 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

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

 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 



vale” %
Kommunestyret  i  Gran kommune

Møte 3.  april  2019

Sak  34/19  Valg av nytt medlem til  kontrollutvalget 2015 -  2019

Arkivsak: 16/02867

Behandlet av Kommunestyret 03.04.2019 34/19

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden

2015  — 2019:

Kommunestyrets  behandling 03.04.2019:

Disse hadde ordet i saken:
Anne Solstad (GBL)

Anne Soistad (GBL) foreslo: Ole  Sverre  Skamsar

Votering

Ved votering ble Ole Sverre  Skamsar  enstemmig valgt.

Kommunestyrets vedtak  03.04.2019:

Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til kontrollutvalget for resten av valgperioden

2015  — 2019: Ole Sverre  Skamsar



Vale”;Kjetil Solbrækken

Fra: Kjetil Solbrækken

Sendt: onsdag 6. mars 2019 08:51
Til: BJØRN AUSTAD HVALEBY (bjorn.hvaleby@gmail.com); PÅL ARNE

SANGN/ES (pal.sangnas@gmail.com); TRINE RUUD (trine@m3bygg.no);

BJØRG KV/ERN (bkhaugsb@0nline.no); HILDE KRISTIN SMERUD

(hilde.smerud@outlook.com),’ Knut M. Lehre (knut@nysetvegen.com);

Fredrik Schumann (fredrik.schumann@online.no); Kristin Madsen

(kristma@online.no); Hilde Bulling (hibulli@online.no); Kjell Vidar Martinsen

(kjellvi@gmail.com)

Kopi: Eli Stigen

Emne: VS: Politiske godtgjørelser via Visma Ex ense  — Huskå re istrere krav!

Viktighet: Høy

Medlemmer og varamedlemmer  i  Kontrollutvalget i Gran kommune

Hei !

Etter avtale med politisk sekretariat  i  Gran kommune videresendes e-post til dere med orientering om at

Gran kommune nå har innført elektronisk registrering av krav på møtegodtgjørelse, reisegodtgjørelse, tapt

arbeidsfortjeneste mv. for medlemmer av politiske utvalg.

Dette betyr at fremtidige krav i f.m. deltakelse i kontrollutvalgets møter  skal  sendes inn elektronisk.

Nedenfor følger e—post med informasjon om hvordan dette gjøres  i  praksis.

Som dere ser gjelder løsningen for møter etter 01.11.2018. Dette betyr at møtet  i  kontrollutvalget den

30/11—18 og møte den 18/1—18 må  legges  inn for de av dere som var der  (gjelder  alle faste medlemmer).

For de av dere som var på KontroIlutvalgskonferansen 2019 (30-31.jan), så er reisegodtgjørelse/utlegg

aktuelt å få med.

Med hilsen

Kjetil Solbrækken

Sekretær for kontrollutvalget

Tlf. 995 77 903

Fra: Eh Stigen
Sendt:  5. mars 2019 14:56
Til:  Anne Margrethe Knarud; Anne Solstad; Atle Liaklev; Einar Ellefsrud (einar.ellefsrud mail.com); Eivind
Braenden; Helge Haukeli; Helge Tryggeseth; Inger Lise Stieng; Kent Arntzen; Kine Nan Lium; Lars Erik Flatø; Morten
Hagen; Oskar Sunde; Paul Andre Lindseth; Pål Arne Sangnæs; Pål Tingelstad; Pål—Arne Oulie; Randi Eek Thorsen;
Reidum Marie Heimen; Roger Nyhus; Rrustem Rexhaj; Rune Meier  ;  Terje Aschim (mb.centret online.no); Vemund
Viken; Wenche Strand; Øyvind K Myhre; Anne Marte Skari

Kopi:  Willy Westhagen; Lars Ole Saugnes; Morten Gausen; Vegar HoIe-Stenerud; Gro Råsbråten; kommunetorget;
Kine Therese Vik-Erstad; Alexandra M Swigon; Anders Skari; Aud Karin Heggen; Basir Fassihi; Brede Grinder;
Elisabeth Ruud; Ellen Ellefsrud; Finn Olav Nordli; Grete Synnøve Teslo; ro.merethe mail.com; Gunn Elisabeth Alm
Thoresen; Hanne A Magnussen; Hans Bjørge; Hans Dæhlen; Hans Martin Sørum; Hilde Bulling; Ida Svenbalrud; Inger
Helene A Håvelsrud; Inger  Lise  Gjerdrum; Jenny Gagnum Nygaard; John O K Johnsen; Jorid Synnøve Hansen; Kari
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Daehlen; Karianne Sten Solheim; Kent Arntzen; Kjell Østen; Knut  Erik  E Strømnes; Kristin Berger Sæther; Magne

Stenberg; Morten Solberg; Ole Haugom; Ole Jacob Rognstad; Per Hoff; Pernille B  K  Alm; Roy Steinar Torheim;
Synnøve Mollan Bølset; Terje Asprusten; Tor Brekke  Skjøtskift; Vegard Øfstaas; Vibeke Hoff; Wenche Brørby

Emne: Politiske godtgjørelser via Visma Expense -Husk å registrere  krav!
Viktighet:  Høy

Visma.net  Expense  skal  brukes til alle typer  krav  om  politiske  godtgjørelser  i Gran kommune

l 2018tok Gran kommunes ansatte  i bruk  Visma.net Expense til  krav  om reisegodtgjørelse, utgiftsdekning,

refusjoner, godtgjørelse, variabel lønn med videre.

For  krav  vedrørende  politiske  møter fra og med 1. november  2018 skal  kommunens folkevalgte bruke  Visma

Expense, på samme måte som Gran kommunens ansatte.

Hvordan senderjeg inn  krav?

>  Forå logge inn iVisma.net Expense, bruker du  lenka  du har fått tilsendt  i  epost.

>  Hvis du ikke har fått ienke kan du ta kontakt via epost Lonn ran.kommune.no

>  Vi har la et en  o  laerin  sfilm  som du  finner  her: htt s: www. ran.kommune.no bruksanvisnin —for-krav—

om- olitiske- odt 'oerelser.483130.no.html

>  Brukanvisningen finner du under «Dokumenter» på samme side som  opplæringsfiimen.

Når får jeg utbetalingen?

>  Utbetalingene skjer fortløpende. Du vil normalt motta utbetalingen  i  løpet av en måned.

Hvilke  møter  skal  jeg sende  krav  for?

>  Alle møter  i  politiske utvalg, styrer, råd, arbeidsgrupper og nemnder, du er oppnevnt til av  Gran

kommunestyre.

>  Godtgjørelsesregiementi  Politikerhåndboka  kapittel 11, beskriver dette nærmere:

htt s: handboker.kf.no handboker ublic 0534 25c985da—7a31—4127—8eb8—

b36cad89715b cha ter 8fb2478d-dOd8—4956-84f0—6f0f6873dabd

>  Unntak:  Eksterne organ med egne budsjett skal dekke møtegodtgjøring til alle medlemmer, også for

kommunens representant.

Frist  for innsending

>  Du sender inn kravene fortløpende, og senest  innen 3  måneder.

MEN foreldeisesfristen vil  ikke  bli praktisert strengt nå det første halve året. Send inn  krav  så snart du kan og

pass på å være  ajour  innen 1.  juni i  år.

Viktig at gruppelederne for partiene minner representantene på å bruke Visma Expense.  Sjekk  at alle  i  gruppa har

lest denne eposten og er kommet  i  gang med å registrere  krav.

Vi hjelper deg!

>  S  rsmål om tii an o bruk avVisma Ex ense sendes til Lonn ran.kommune.no

>  5 rsmål om  toiknin  en av re iene  i  Godtgjørelsesreglementeti  Poiitikerhåndboka  kapittel 11 sendes til

eli.sti en ran.kommune.no

Med vennlig hilsen

qi] mim rc.—.-u...-.:

Eli  Stigen

Rådgiver,  — for rådmannen,  demokrati  og politiske utvalg

Stab  og støtte

 

Gran kommune
Rådhusvegen 39, N-2770 JAREN
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Vedlegg 3

Kommunestyret 3. april  2019

17/19  Forvaltningsrevisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på Hadeland

-styring og kontroll

Kommunestyrets behandling 03.04.2019:

Disse  hadde  ordet  i  saken:

Øyvind Kvernvold Myhre  (GBL)
Wenche  Strand  (Ap)

PåI-Arne  Oulie  (Sp)
Morten Hagen  (GBL)

Randi Eek  Thorsen (Ap)

Anne Margrethe  Knarud  (Sp)

Helge Tryggeseth  (MDG)

Rådmann Lars  Ole Saugnes

Ordfører Willy Westhagen

Votering

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

I(ommunest  rets  vedtak  03.04.2019:

1. Kommunestyret tar revisj onsrapporten til orientering, og har merket seg rapportens
hovedkonklusj oner:

a) Styringsdokumentene er i varierende grad aktive styringsdokmnenter i styringen

av vertskommunesamal'beidene på Hadeland.

b) Det er etablert rappofieringsrutiner og møteplasser som gir muligheter for politisk

og administrativ styring og kontroll av de interkommunale samarbeidene, men at

noen rutiner dels ikke er fulgt, dels ikke oppleves som nyttige.

c) Samarbeidet med andre fagmiljøer fungerer tilfredsstillende for de tre kontrollerte

vertskommunesamarbeidene. Det er imidlertid ikke enighet mellom

deltakerkommunene om størrelsen på ressursene i innkjøpssamarbeidet og

hvordan ressursene skal organiseres.

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

a) Revidere gjeldende styringsdokmnenter og rutinebeskrivelsene med hensyn til:

.  Tidspunkt for VKS-møtene.

.  Budsjett— 0g målsettingsprosessen.

'  Rapporteringsrutinene.

o  Rutine for fast orientering om samarbeidsordninger i kommunestyrene og

felles formannskapsmøter.



3.

b) Legge vekt på at informasj onen  som gis fra vertskommunen til

samarbeidskommunen skal inneholde god og relevant styringsinformasj en om

felles samarbeid.

0) Ta inn et punkt omfelles mål, resultalkrav og rappal'reringsruriner  i

samal‘beidsavtalen mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV om

introduksj onsprogralmnet, jf. krav  i  Rundskriv Q-27/2015.

Rådmannen bes om å følge opp at Viljeserklæringen blir fremmet til politisk
behandling. Formålet med erklæringen var å forankre og danne  en visjon for det

interkommunale samarbeidet på Hadeland. Viljcserklæringen ble sist vedtatt høsten
2010, med intensj on om politisk fornyelse og løpende orienteringer  i  kommunestyret

om samarbeidsordningene kommunen deltar i.



HADELAND Mandag ltapnl  2019

Revisjon av interkommunalt samarbeid:

   
Detinterkommunaie
samarbeidet på Hade-
land  eromfattende.
Nå slårlnnlandet
revisjon fast  at det
finnes rutiner, men ai:
de dels  ikke  er fulgt
opp og heller  ikke
oppleves s'om  særlig
nyttige. Det er også
uklare rutiner forbud-
sjettarbeid. og de tre
kommunene vedtar
gjerne tre forskjellige
budsjetter far områ-
der de samarbeider
om.
SISSEL SKJERVUM BJERKEHAGEN
sshmhadelzndmo

 

Innlandet revisjon'har omsi-

der levert revisjonslapporten
som ble bestilti 2017. Arbeidet
ble påbegynt  i  september
2018, 0g rapporten var  klar  nå

i  mais  2019.
Kommuneneharbedtomen

gjennomgang av  landbruks-
kontoret for Hadeland,  inn-
kjøpsgamaxbeidet og  flykt—
ningkontoret. De to første er

samarbeidsområder der alle
tre kommunene er  med,  mens

flyktningkontoxet  er et samar-

beid mellom  Gran  og Lunner.
Ingvild Selfors fra Innlandet

revisjon har nylig pxesentert
funnene  i  rapporten for  kon-
uollutvalgene.

Hun kunne fortelle at det  i
2009  ble gjort et grundig ax-
beid for å bedre samalheide-
ne.  Håndbok  og viljeserklæ-
ringforsamaxbeidene bleved-

tatt,  og  i2011  ble det laget nye
samarbeidsavtaler.

-  Viljeserklæringen  skal  he—

handles '1 første møte  i  hver
valgperiode. Det har  ikke

,  skjedd,0pplystehun.

Føigerikke  egen plan

Innlandet revisjon har jobbet
med Lre problemstillinga. De
har sett på  i hvilken  grad  sam-
axbeidsavtalene mellom kom-
munene er  aktive  styringsdo—

kumentel for samarbeidene,

om det etablerte systemet fox
rapportering gir et godt grunn-

lag for  politisk  styring og  kon-

uoll 0g om samarbeidet med
andre fagmiljøer fungerer  ril-

fxed sstillende. ,
Revisjonen  harfunnet  atdet

er uklare rutiner for giennom-
føring av såkalte vertskommu-
nesamarbeidsmøter. Det er
ikke  etablert en feliesmälset—
tingspmsess, og enkelte hand-

lingsplanerhax gått  utpå  dato.
Det er ingen felles budsjett—

innspill,  og det er ulike bud-
sjett  i  kommunene. Det er in-

gen årlig orientering om  sam-

 

ifinéfifi '” å

ENDELIG GJEN NDMGÅ'I'T:  Innlandet revisjon har endelig leverte" rapportder ire inierkommunalesnmarbefd ergjennomgån. Bildet

er fra behandllngen ikonlrallutvalget  !  Gran. Etterat konnoilutvnlgenehar behandlet saken går den m kommunestyrene" I Gran, Lunner og

]evnuker.

arbeidene  i  kommunestyrene,

og felles  fonnannskapsmma
mellom kommunene er  avvi-
klet.
- Flyktningq'enesien i  Gran

ug Lunner har forskjellige mål
fortjenestens innhold. Når det

elder landbrukskontoret ut-

arbeidet Gran mål, men  ikke
Jevnaker og Lunner, opplyste
Selfors.

Blir ikke  enige
Et annet eksempel er fra  inn—
kjøpssamarbeidet  hvor  det ble

utaxheidet en handlingsplan
som  gikk  ut  i  2014,  I denne
planen slå: det at arbeidet skal
prioriteres når det kommer
mer ressurser, og det er fort—
satt ikke  på plass.  Gran  er
vertskommune for  innkjøps-
ordningen som har en  ansatt.
Lunner og Jevnaker har etter-
lyst mer veiledningsressurs

innisine  kommuner.
-Dethar]jgget enutvidelsei

budsjettet flere ganger, men
det er vedtatt bare  i  to av tre
kommuner.  Sist  ble det nel i
Lunner, opplyste Selfors.

Den ene stillingen  i inn-
kjøpssamaxbeidet vaI  i  tillegg
vakant  i  store  deler av  2018.

7  Det høres hasardløst ut, og

har en stor iboende  risiko.  Her
er det etstortlovverk som  skal
følges, kommenterte sekretær

for kontrollutvalget, Kjetil Sol-

brækken.

Mangler budsjemutiner

— Samarbeidenemanäex felles

budsjem'nnspill. Det er uklare
meninger  i  kommunene om

hvoxdan dette  skal  nnom-

føzes. I daglege! vertskommu-
nen budsjettforslag. Det  skal
tas med inn  i  møtet for vens-
kommunesamarbeidene. men
det fungerer  ikke.  Vi har  ikke
funnet protokoller på at det
skjer. Det blir  sagt  at en har

diskutert budsjett, men det er

ikke  protokollert, og en er  ikke
enige ombudsjett. Når endelig
budsjett er vedtatt  kan  det
være tre forskjellige budsjet-

ter  i  de tre kommunene, opp—
lyste Selfors.

Revisjonen konkluderer

med at Styringsdokumemene
varierende grad er  aktive  sty-

ringsdokumenier  i  styringen

av samarbeidene. De mener
det er etablert rutine: og mø-
teplasser som gixwmulighet for
pnlltisk  og adminisuativ  sty-
ring og kontroll, men at ruli—
nene dels  ikke  er fulgt, dels
ikke  oppleves som nyttige. Re—
visjonen konkluderer dessu—

ten med at samaxbeidet med

andre fagmiljøer fungerer tll—
fredsstillende.

Forster avstand?
Bjøm Austad Hvaleby (Sp)  ville
vite om revisoren oppfattet at

årsaken til utfoxdringene med
samarbeidene et at det ex for
stor avstand mellom vertskom-
mUne cg den som kjøper de
nesten.

-Jeg  vetikke  om det handler
omvilje.elleromdetblixglemt.

Det har blitt mange nye folk

både iadministrasjonen og po-
lltikken.Det et etveldlgpolitisk
tema, og avstand er  brukt  som
argumentbådeforogmnt.01d-
føreme var veldig  forsiktige i
sine uttalelser, opplyste Sel-

fors.

Anbefalinger

Innlandet revisjon er av den
oppfatning  at politikere og ad-

minisuasjon  ikke  har den  sam-

me tilhørighet dokumentene

 

Gran  og Lunner samarbeider om. '

fl  Smialtjenesie (del av Nav HadelandJKulturkontor

El Etablererveileder  — —  *
E  Brann  og redning

n  Helsestasjon for  urigdorn (lokaliserti Gran

[I Voksenopplæring

& Hymlrigetjeneste

E Legevakt  *

la  Vannverk

 

Gran.  Lunner og Jevnaker  samarbelder  om
l:  Inledmmmunalt innkjøpssairuarbeid

I Landbrukskontor
E  Skatteoppkrever.

  

 

  

hinner uglevnakersamarbekierønu  *  ,

I  Opplæringskontor  føf— fag lpifenilig sektor

som ble laget  i  2010-2012  sum

dade  ble etablert.
-Revisjonen anbefaler at do-

kumentene  cg rutinebeskrivel-
sene revideres med grunnlagi

de erfaringene en ha! gort seg.
Revisjonen anbefalex spesielt  å
gjennomgå følgende rutiner på
nytt:

"n'dspunkt  fm VKS-møtene

*  Budsjett og målsettings-

prosessen
*  Rapporteringsmtinene

*  Rutine fox  fast  orientering
om samarbeidsordninger  i

kommunestyiene og felles for-
mannskapsmøter

-  Revisjonen anbefaler at det
tas inn et  punkt  om felles mål,
xesultatkrav og rapportering—
rutiner  i  samarbeidsavtalen
mellom .Flykmlngtjenesten,

Voksenopplæringen og Nav om
inhoduksjonspxogrammet,

Rapporten fra Innlandet Re—
visjon  er først behandlet  i  kom-

munenes konimllu tvalg. I nes-
te runde blir den behandlet  i
kommunestyxene.

äikäyeg
ämäjåäøa'
awameiäeås
Politiet stansetklokken ire  natt
tilfredag ensjåfarpåriksveg4.

Det er mistanke om at [me-
Ien har  kjørt i ruspåvivket  fil-
sland.  Vedkommende er nå an-
meldt, melder politiet på  Twit-
ten

z
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Sommeren 2mg hus som eksempler på ijenester sikre at brukerne får forsvaI1ig -  Vi får älbakemeldjng fra 311- jobbe tidlig edle]: sent, fortalte  .
end1e med vaa'såäng 08 de ikke har mulighettilåijlby. mange å forholde seg til.  Hjem— satte på at det er bedre nå enn Sangxxms, som har erfan'ng fra

. Bjørg Kværn (Ap) ville vite metjenesten håper også å få på det var, så vi håper vi er på rett  «  transportbransjen.
mye negatw OMEQEE om detblejo'bbet aktivtmotfri— . p13ssdigihelse, et verktøy som veg, 53 Slette ikontrollutvalget. Kommunalsjef Mosby opp-
595' hfiemmeifienesteni villige for at de kan bidra med gør at de kan ha dialog med '? lyste at Gran ikke har så fleksi—l
Wan. Nå meoef Ilede- slikt. innbyggerne digitalt. Egg oa‘drefi EEEE‘EEEES ble avtaler med sine tillitsvalg— -

'  — Vi jobber tett med fn'villig- _ ,  _  _ Hjemmetjenesten ha: høyt sy- te.
sen det @i‘ tafl gre? sentralen, og bar en gruppe fri— Stadfig mea- a3.5959 keäavæ'r. I—snitt i201811å fravæ— — _
50m skafi bädm EEK at viflige som' venta på å få yte Utvildingen med at eldre bor ret på 13,4'prosent. 1131 del? bygda ”a
sommeren 29-59 hair hjelp. De er en.v1'1ctig ressms å. hjemme lenge har fo15te1ket Ett avgrepene som er 1011 er Hjemmetjenesten har i. lengre
%  å .  .  . "bruke. Vi gjennomfører i11te1—.'  seg. Mette Mosby opplyste at iverksettingav ny turnus.  Flere tid sett hele kommunen under

9  re enn E €395" vjue'r med brukere og frivillige færre søkte sykehjemsplasser' 1 ansatte haI-fått øktsme s‘ifllin- ett Ette1at  Anne  Slette ble en—
SISSEL SKJERVUM BJERKEHAGEN for å mme gode'matche1,fo1-- 2018. '  - geridehnyetu1nusen- hetsleder for tjenestenidesem-
ssbfahadeland-no klarte Slette.  _ _  — Det er i tråd med ønsket ut- -Alle som ha: krav på utvidet ber er. det gjort en omorgamsei

Et, annet sldælingspuolct er Wlding, sier hur1 .  stifling har fått det  i  denne run— ring.
Det kom fram da kontroHutval— umenting av medisiner.-Nå1pa— Det fører 1gjen111 at 11j emmeé' den, opplysteAMosbv S1ettekom fia stilling som
get i Granfredag nok en gang- siente1få: medisiner gennem tjenesten får mer ågjøre. Imaiir- '— Dette harfgittossen mer 10— tjenesteleder for hjemmetje-
hadde representanter for hjem-
metjenesten inne for å få en re-

 

såkalt multidose er det et spars—
mål om de selv ska}hentedet

flor h'adde tjenestenvedtak på å -
yte 5274 timer med .hjemmeqe— '.

Bust-gr._u_1mtumus, og vi 1131
11311.å'møte nesten .alleønsker,"

nesten.iBjone103.Hennes tidli-
gere jobb er nå endret 111 fagle-

  

degjørelse. på apoteket, eller om hjemme--. ..f neste.Å1et før 510111e de yte supplertelrslett-e.  . *  der, mens tjenesten på østsida
Det var i juli"1 fior at en ansatt tjenesten skal'hente' og'levere.  ; 3300 - _  - 1 Samtidig er de åpne på at det nå er delt i to, Brandbu og Gran.

ihjemmetjensten valgte åvaxs— Et annet områdeer sårstell. .11111 i 2019ligger 311t311etti- '  er sårbart. Deterjevnt høyt sy— _
1e om forhold som hun mente. — Vimåprioriiere de som ikke.  '  met noe lavere, og' 'det henger  '  kefravær, 'og det e: vanskelig å Sammeflafimfic
vax‘ijlfare for 1ivloghelse. kommer seg ut selv,1mderstre.— '  sammen med at hjemmetje. .fåtak1fag1ærtev1ka1e1.For å'.få  sommeren til å «gå .,

Ett av grepene som kommu— ker hjemmetjenestens 1epre.—;;'.nesten strammer. inn på hva de:. Pål Ame Sanmlæs (GBL)v111erundt» er det bestemt at trygg-
nalsjefMette Mosby og tjenes- sentanter. " kan og skalutføre. Samlidigpe— 1  vite om det; er vurdert° aansette hetsavdelingen skal være
teleder Arme Slette tror brukere '  kes det på at det er store svmg— ,.fo11<1 100-prose11tstillinge1som stengt kun en uke. Det Vil være

og pårørende merker er at BiääaEisersog ninger. -  "kan'f dekke opp vikarbehomog noe redusert ved dagsentpene.
hjemmetjenesten ha: stram— Hjemmetjenesten ha: som am— Antallet brukere-l i 2019 er få- avtale med fagforeninger Det skal dessuten gjennomfø-
met 11111på hva de bidra: med. bis'jon° abruke så" lite tid 1:11ad— høyere enn-  12017og 2018I  fe- 50111-1 gør åt disse känjobbe flek- Ies kuIsfor sommervikarer, og' '

— Folk opplever nok at vi er- ministrasj on som mulig.. Ett til- brua:  i  år var det 363 ixmbygge- .  . sibelt' 1'1t. fra11å1det er behov. de ansatte i— hjemmetjenesten  '
strengere, og at det eroppgaver  .  tak de 'ønsker° & få .ennomføxt 1'e' som mottok tjenester fra. 7  .Det koster mindre enn å skal få 31151131for opplæn'ng. av
vi ikke  tar.  Vi skal gjøre tjenes- et digitalisezing av kjøremtene. hjemmetjenesten. .  f" *bmke overtid.  W.  fikk til en av— nye ansatte og vikarer. -.
ter vi er lovpålagt, ikke andre Det skalbidIa-filopfimalisefing — Vi har ikke økt bem31'111m- talemed etfäst fijdagsmømter, En av utfordn'ngene  i  fior
ting, sa Mosby. Him brukte føl— .

ging til lege, tannlege og syke—

i.k at rutene—blir så-ie'ffektive
som mulig. Systemetfsk'al også

gen i2019, og er fremdeles  Slg'ø- ''
.. re for svingninger, sier Mosby.  —

— men 'den 31153'ctekan helt 11311111
-  dagen før fåbeskjed om du skal

sommer var at detvax vanskelig
å få tak i  leger, også-det på -
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Fredag 22. mars  2019

 

 
WFEMPPQREE Fredag ble det redegjort for hjemmetjenesten! Gran  ikontrofiutvalget. KommunaisjefMette Moåby og
enhetslederAnne Sleräe representerte äenesten overfor  pofitikeme  1 utvaiget.

grunn av ferieavviklingDet er nå av-
holdt møte mellomkommunen og le—
gene f0I° åunngå det samme kommen—
de  somma.

-—' 1101- 11111e 100051  Wk

Protokoflen, og med det kontroHutval— _

gets  vedtak er 1 skrive0de stundikke

klart.
— Oppsummen'ngen må  1311 at tjenes-

ten ikke var robust nok, og at det e:
jort et arbeid for å forbedre innen de
"rammene en har.. Kon‘trollfltvalgets
_ hensikt er åbidxapositivt. Varslene var

alvo1'11ge, og'vi må se undervegs hvar '-
koutroflutvalgetkan bidramed, sa ut-
valgssekxetær  Kjetfl  Solbrækken.

Kontrol111tvalget  ønska å .emom—
fare en foranalyse for å eventuelt gjen—
nomføre .en revisj 011 av tjenesten til

høsten.

nm..  v  .  .,,- yum” .

EQWHEEER
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— W  väl unngå overäd  10101 det fører 111
51.1- beäasfmäng 101- de ansatte.

S1SSE1. SKJERVUM BJER KEHAGEN
sshcæhaéellanmm

Det sa kommunalsjef Mette Mosby da hun
sammen med enhetsleder for hjemmetje—
nesten Anne Slette var  i  kontrollutvalget
fredag.

Det er høytsykefIavaer i hjemmetjenes-
ten, men ifølge Kjetil Solbrækken som er se—
kretær for  kontrollutva1get, 1kke  høyere enn
1and1e  kommuner. Sykefraværeti Graner

'  på drøyt 13 prosent.
Overtidsbudsjettet for  2019 er på  605.000

kroner. Så langt iår er det brukt  490.000  av
denne potten. I2018  ble det brukt totalt 1,6

millioner kroner på  overt1d, omtent dob-
be1tså  mye  501012017.  I  2016  var override.-

'»bruken  1ek01d11øy.  Darlbrukte hjemmene-
nesten nesten to  101111011erkrone:på over-

- tidsbetafing.
Ifølge Mette Mosby er det  1kke ønske11g å

bmke overtiå for å dekke opp &aværet.
* — Vi ønsker ikke å-bruke overtid. Det er

slitsomt, og da får du heller  sykefravæ11et—
.  terkant på grunn av belastrfingen, sa Mosby.

Anne Slette ble utfordret på om det er noe

å gåpå med- mertld for afisattesom likke gå: 1
100 prosent stflJjnger.

— De som jobber redusert er ikke så inter-
essert 1 å fylle opp mer. De jobber redusert
av en grunn, sa Slette.
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