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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

LUNNER KOMMUNE 

 

 

Mandag 14. januar 2019 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 1230 – 1610. 

 

Som medlemmer møtte: 

Tove Brorson, leder (V) 

Synnøve Lohne-Knutsen (H) 

Terje Vestby (Ap)  

Hege Heiberg (Sp)  
 

Følgende medlem hadde meldt forfall:  

Kai Roar Dahl, nestleder (H)  

 

Følgende varamedlem møtte: 

Jarle Krakk (H), første vara 

 

Ellers møtte: 

Ordfører: Harald Tyrdal (sak 02/19). 

Fra administrasjonen: Rådmann Dag Flacké (sak 02/19) og kommunalsjef Oppvekst May Birgit 

Kjeverud (sak 02/19). 

Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

 

Møteprotokollen er sendt til: 

Ordfører, varaordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, Innlandet 

Revisjon IKS og avisene Hadeland og Oppland Arbeiderblad. 
 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 1230 med Tove Brorson som møteleder.   

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 
 

 

Til behandling: 
 

SAK NR. 01/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.12.2018 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.12.2018 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 02/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET – MISTANKE 

OM KRENKENEDE ATFERD AV LÆRER I LUNNERSKOLEN 

 

Fra behandlingen: 

Saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, jf. 

kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13. 
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Under første del av saken ble mottatt henvendelse gjennomgått og 

drøftet.  

 

Under andre del av saken orienterte rådmann Dag Flacké og 

kommunalsjef Oppvekst May Birgit Kjeverud om sin kjennskap til 

saken og hvordan saken er fulgt opp administrativt. Spørsmål fra 

kontrollutvalget ble besvart. 

 

Etter ønske fra kontrollutvalget orienterte rådmannen også om en annen 

pågående sak der en lærer er suspendert fra sin stilling.   

 

Ordfører Harald Tyrdal deltok under behandlingen av saken. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Rådmannens redegjørelse om administrasjonens oppfølging og 

håndtering av følgende to personalsaker tas til orientering:  

 

a) Varsling om lærer med krenkende atferd overfor elever. 

b) Sak der lærer er suspendert fra sin stilling. 

 

2. Kontrollutvalget har følgende kommentarer til den administrative 

oppfølgingen av varslingssak mot lærer med krenkende atferd 

overfor elever (henvendelsen til kontrollutvalget): 

 

a) Rådmannen opplyser overfor kontrollutvalget at saken første 

gang ble tatt opp med læreren i januar 2017, og at det da ble 

gjort konkret avtale om endring av atferd på flere områder. 

Kontrollutvalget stiller seg kritisk til at det ikke lar seg 

dokumentere at det er foretatt oppfølging av læreren etter 

samtalen i januar 2017.  

 

b) Rådmannen opplyser at saken kom opp på ny i november 

2018, etter nye klager på lærerens atferd. Med bakgrunn i 

rådmannens orientering i møtet har kontrollutvalget inntrykk 

av at saken etter dette er fulgt opp på en aktiv måte av 

skoleledelsen. Kontrollutvalget tar til orientering at saken 

håndteres som en personalsak, og har tillit til at rådmannen 

vil følge opp saken på tilfredsstillende måte i tiden fremover. 

 

3. Med bakgrunn gjennomgangen i møtet har kontrollutvalget 

notert seg følgende tema til nærmere vurdering innenfor sitt 

arbeid med forvaltningsrevisjon i kommunen: 

 

a) Arbeidet med etikk og holdninger i Lunnerskolen. 

b) Rutiner og gjennomføring av referansesjekk ved ansettelser. 

c) Rutiner og praksis for oppfølging og håndtering av 

varslinger/tips av alvorlig karakter.  

d) Rutiner og praksis for bruk av skriftlige advarsler til ansatte 

der det kan være grunnlag for det. 
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SAK NR. 03/2019 REFERATSAKER 

 

Følgende saker ble referert: 

1. Effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017 – analyse fra Senter 

for økonomisk forskning (SØF) 

2. Etablering av NAV Innlandet  

3. Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet 

4. Invitasjon til eiermøte i Innlandet Revisjon IKS 

5. Diverse avisartikler 

6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roa, 14. januar 2019. 

 

 

_________________________  

Tove Brorson   

Utvalgsleder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Roa, 14. januar 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESTE MØTE 
 

Dato: ONSDAG 6. FEBRUAR 2018  

Tidspunkt: KL. 0830 

Aktuelle saker:  

• Revisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på Hadeland  

• Varslingsordningen i Lunner kommune (KU-sak 51/18) 

• Oppfølging av råd om tipsmottak (KU-sak 51/18, jf. 36-18) 

• Kontrollutvalgskonferansen 2019 

• Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet 2018 
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Saker/tema til senere oppfølging:  

• Brukerundersøkelse – barneverntjenesten (KU-sak 50/18) 

• Kommunens arbeid mot korrupsjon og misligheter (KU-sak 40/17)  

• Byggesak – etterlevelse av PLB § 25-1 (KU-sak 08/17) 

• Vurdering av fellesprosjekt: Etterlevelse av felles eierskapspolitikk  

• Oppfølging av revisjonsrapporten «Etterlevelse av lov om off. anskaffelser» 

(KU-sak 26/17, gjennomføres 2018/2019) 

• Tema til vurdering mht. undersøkelser/forvaltningsrevisjon: 

✓ Vedlikehold av kommunale bygg (KU-sak 40/18) 

✓ Boliger til vanskeligstilte (KU-sak 40/18) 

✓ Kontraktsoppfølging (KU-sak 06/18) 

• Sykefraværsarbeidet og utvikling av HR-funksjonen (KU-sak 40/18, vår/høst 

2019) 

• Rusomsorg og psykiatri: Presentasjon av tjenestene og oppfølging av 

Fylkesmannens tilsyn fra 2018 (KU-sak 28/18, jf. KU-sak 43/18) – høst 2019 

• Mål om forbedret samhandling med innbyggerne, herunder digitalisering, 

kommunikasjon og servicetorgets funksjon (KU-sak 33/18).  

• Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 25/18) 

• Digitalisering i Lunner kommune (KU-sak 12/18) 

• Medarbeiderundersøkelsen 2019 – resultater og oppfølging (KU-sak 26/18, 

første halvår 2020) 

Årlige saker: 

• Oppfølging av politiske vedtak (KU-sak 35/17, årlig sak) 

• Eksterne tilsyn – oversikt (KU-sak 46/17, årlig sak) 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS:  

• Prosjektplan: Barnehage – bemanningsnorm (KU-sak 42/18) – 

gjennomføres høsten 2019 

• Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Interkommunalt samarbeid på Hadeland  


