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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

LUNNER KOMMUNE 

 

 

Fredag 29. mars 2019 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 - 1520. 

 

Som medlemmer møtte: 

Tove Brorson, leder (V) 

Kai Roar Dahl, nestleder (H)  

Synnøve Lohne-Knutsen (H) 

Terje Vestby (Ap)  

Hege Heiberg (Sp) 
  

Følgende medlem hadde meldt forfall:  

Ingen 

 

Ellers møtte: 

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingvild Selfors (sak 18/19). 

Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken. 

 

Møteprotokollen er sendt til: 

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

Revisjon IKS og avisene Hadeland og Oppland Arbeiderblad. 
 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Tove Brorson som møteleder.   

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 
 

 

 

Til behandling: 
 

 

SAK NR. 13/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.02.2019 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 06.02.2019 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 14/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
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SAK NR. 15/2019 OPPFØLGING AV BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET – 

FORVALTNINGSREVISJON RETTET MOT SELVKOST 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. I tråd med kommunestyrets vedtak i sak. 128/18 (sak: Gebyr 

og betalingssatser i 2018), vil kontrollutvalget prioritere en 

forvaltningsrevisjon av selvkostområdet i 2019.   

 

2. Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon, primært rettet mot kommunens 

etterlevelse av lover og regler på området. Det bes om at 

prosjektplan for gjennomføring legges frem på neste møte.  

 

 

 

SAK NR. 16/2019 FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2019 

 

Fra behandlingen: 

Resultatene fra forbrukerrådets kommunetest 2019 ble gjennomgått. 

Lunner kommunes plasseringer i tidligere tester ble referert (plassering i 

forhold til alle landets kommuner): 
 

År Plassering 

2019 173 

2016 156 

2013 379 

2011 372 

2010 389 

2009 57 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalget har merket seg at testen rangerer Lunner 

kommune som nr. 173 (av 422) i landet, og nr. 15 (av 26) i 

Oppland fylke. 

 

2. Testen er basert på en begrenset stikkprøve der Forbrukerrådet 

har henvendt seg til kommunen via e‐post (3 stk.), telefon (2 stk.) 

og søk på kommunenes nettsider (24 informasjonselement) for å 

teste kommunens servicenivå. 

 

3. Med bakgrunn i kommunens svake plasseringer i de fem siste 

kommunetestene, (perioden 2010-2019), inviteres rådmannen til 

å kommentere resultatene og informere om hvordan resultatene 

er drøftet internt i organisasjonen.  

 

 

 

SAK NR. 17/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 

 

Fra behandlingen: 

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte hovedtemaene 

fra første dag på konferansen: 

• Tolga-saken. 

• Kommunal egenkontroll i samspill med statlige tilsyn. 
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• Ny kommunelov. 

• Bruk av offentlige midler. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Presentasjon av hovedpunktene første del av 

Kontrollutvalgskonferansen 2019, tas til orientering.  

 

2. Presentasjon av andre del av konferansen utsettes til et 

senere møte.  

 

3. Med bakgrunn i presentasjon av Tolga-saken, vil 

kontrollutvalget vurdere å stramme opp egne rutiner for 

oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter og andre 

tilsynsrapporter der det avdekkes vesentlige feil og avvik. 

 

 

 

SAK NR. 18/2019 REVISJONSRAPPORT: 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 benyttes i varierende grad 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. Noen av 

rutiner er fulgt delvis og/eller oppleves ikke 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 styringsdokumenter og 

rutinebeskrivelsene med hensyn til:  

• Tidspunkt for VKS-møtene. 

• Budsjett- og målsettingsprosessen.  

• Rapporteringsrutinene.  
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• 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. 19/2019 REFERATSAKER 

 

Følgende saker ble referert: 

1. Resultatene etter gjennomgang av Tolga-saken 

2. Saksliste til møte i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 

3. Høringsbrev – ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

4. Uavhengighetsvurderinger – Innlandet Revisjon IKS – daglig leder, 

oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud, oppdragsansvarlig 

revisor Kristian Lein, oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund 

og Ingvild Selfors. 

5. Kontrollutvalget på kommunens hjemmeside 

6. Diverse avisartikler 

7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Referatsakene tas til orientering. 

 

2. Vedr. referatsak nr. 5: Sekretær bes om å følge opp at 

kontrollutvalgets møter blir kunngjort på hensiktsmessig måte, jf. 

kommunelovens § 32 nr. 3: 

 

Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt 

fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte 

i folkevalgte organer skal kunngjøres på hensiktsmessig 

måte. Dette gjelder også møter som det må antas vil bli helt 

eller delvis lukket etter § 31. 
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SAK NR. 20/2019 BEKYMRINGSMELDING – RÅDMANNENS HÅNDTERING AV 

SAK VEDR. SUSPENDERING AV LÆRER  

 

Fra behandlingen: 

Med bakgrunn i mottatte brev ble saken enstemmig satt på sakslista. 

Saken ble enstemmig behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens § 31, 

jf. offentlighetslovens § 13. 

 

Følgende ble delt ut og gjennomgått:  
 

• Brev av 20.03.2019 fra tillitsvalgt  

• Brev av 27.03.2019 fra ansatt 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalget har gjennomgått brev fra tillitsvalgt og ansatt 

der det uttrykkes bekymring omkring rådmannens håndtering av 

sak om suspendering av lærer.  

 

2. Kontrollutvalget har tidligere fått orientering fra rådmannen om 

saken, herunder den juridiske avveiingen mellom kravene i 

arbeidsmiljøloven (i forhold til den ansatte) og kravene i 

opplæringsloven (i forhold til eleven).  

 

3. Kontrollutvalget har definert sin rolle i saken til å påse at 

kommunen etterlever aktuelle lover og regler. I praksis vil 

kontrollutvalgets vurdering begrense seg til å påse at rådmannens 

vurderinger er gjort med bakgrunn i juridisk kompetanse. 

Dersom rådmannen/kommunen selv ikke har nødvendig 

kompetanse på området som berøres, må det forventes at dette 

leies inn. Dersom kontrollutvalget mener det er behov for 

uavhengige juridiske vurderinger, kan kontrollutvalget selv 

innhente slike vurderinger. 

 

4. Saken følges opp slik:  

 

Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste møte for å besvare 

følgende spørsmål: 

 

a) Hvordan har rådmannen sikret at arbeidsmiljølovens regler 

og opplæringslovens regler blir etterlevd i den konkrete 

saken?  

b) Hvordan evaluerer rådmannen sin håndtering av saken, jf. 

påstander fra tillitsvalgt og ansatt? 

c) Hvordan sikres det at alle ansatte i Lunnerskolen er kjent med 

sin varslingsplikt dersom de ser eller mistenker at en elev 

ikke har et trygt og godt skolemiljø? 

 

5. Kontrollutvalget ber om å få oversendt Fylkesmannens vedtak i 

klagesak om Lunner kommune har oppfylt sin aktivitetsplikt, jf. 

opplæringsloven § 9 A-4 og 9 A-5. Klagesaken gjelder samme 

sak der lærer er suspendert.  
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SAK NR. 21/2019 VURDERING AV OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN 

«ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE 

ANSKAFFELSER» FRA 2016  

 

Fra behandlingen:  

Med bakgrunn i funn i forbindelse med gjennomføringen 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Interkommunalt samarbeid på 

Hadeland – styring og kontroll» (jf. KU-sak 15/2019), ble sak om 

oppfølging av revisjonsprosjektet «Etterlevelse av lov om offentlige 

anskaffelser» fra 2016 enstemmig satt på sakslista. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalget i Lunner kommune gjennomførte i 2016 et 

revisjonsprosjekt rettet mot kommunes etterlevelse av lov om 

offentlige anskaffelser. Revisjonsrapporten påpekte flere 

svakheter, og rådmannen laget i etterkant en tiltaksplan som ble 

presentert for kontrollutvalget. 

 

2. Kontrollutvalget har merket seg at det i revisjonsrapporten 

«Interkommunalt samarbeid på Hadeland – styring og kontroll» 

fra 2019 fremkommer opplysninger som gir grunnlag for å 

vurdere en ny kartlegging av situasjonen omkring 

innkjøpsfunksjonen i kommunen. Det vises her til at:  

 

- Samarbeidskommunene uttrykker et behov for mer råd og 

veiledning ved enkeltanskaffelser og bedre 

innkjøpskompetanse i egen kommune. 

- Det er ikke enighet mellom deltakerkommunene om 

størrelse på ressursene i innkjøpssamarbeidet og hvordan 

ressursene skal organiseres.  

- Felles innkjøpsfunksjon (en stilling) stod vakant i deler av 

2018. 

 

3. Saken følges opp senere i 2019, når det er avklart hvilke 

ressurser kontrollutvalget har til rådighet etter bestilling av 

revisjonsprosjekt rettet mot selvkost, jf. kontrollutvalgets vedtak 

i sak 15/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Roa, 29. mars 2019. 

 

 

_________________________  

Tove Brorson   

Utvalgsleder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Roa, 29. mars 2019. 
 

 

Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 

Dato: ONSDAG 8. MAI 2019  

Tidspunkt: KL. 0830 

Aktuelle saker:  

• Årsregnskap 2018 for Lunner kommune – kontrollutvalgets uttalelse 

• Årsmelding 2018 for Lunner kommune 

• Rådmannens håndtering av sak vedr. suspendering av lærer (KU-sak 20/19) 

• Ansattes varslingsplikt (KU-sak 20/19) 

• Forbrukerrådets kommunetest – resultater 2010-2019 (KU-sak 16/19) 

• Forundersøkelse/prosjektplan: Etterlevelse av selvkostbestemmelsene i 

Lunner kommune (KU-sak 15/19) 

 

Møte 5/6-19: 

• Kontrollutvalgskonferansen 2019 – del 2 (KU-sak 17/19) 

• Oppfølging av revisjonsrapporten «Etterlevelse av lov om offentlige 

anskaffelser» fra 2016 (KU-sak 21)  

 

Saker/tema til senere oppfølging:  

• Presentasjon av revidert ansettelsesreglement (KU-sak 06/19) 

• Diverse oppfølgingspunkter (KU-sak 06/19): 

✓ Hvordan kommunen sikrer gode etiske holdninger blant alle ansatte i 

Lunnerskolen (og andre utvalgte enheter/tjenesteområder i 

kommunen).  

✓ Arbeidet med lederutvikling og lederstøtte. 

✓ Kommunens praksis med oppfølging av medarbeidere i 

prøveperioden. 

✓ Rutiner og praksis for bruk av skriftlige advarsler til ansatte der det 

kan være grunnlag for det. 

• Utvidet varslingsordning (KU-sak 08/19): 

✓ Rådmannen inviteres til å informere om status mht. etablering av en 

utvidet varslingsordning i Lunner kommune. 

✓ Kontrollutvalgets sekretær bes om å presentere praksis i andre 

kommuner.  

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

første halvår 2020) 

• Aktuelle orienteringssaker: 

➢ Ny kommunelov  

➢ Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 

 

Årlige saker: 

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

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

• Kommunebarometeret 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS:  

• Forundersøkelse/prosjektplan: Etterlevelse av selvkostbestemmelsene i 

Lunner kommune (KU-sak 15/19) 

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

gjennomføres høsten 2019 

 

Møteplan for 2019: 

 

• Mandag 14.01.2019 kl. 1230  

• Onsdag 06.02.2019 kl. 0830 

• Fredag 29.03.2019 kl. 0830 

• Onsdag 08.05.2019 kl. 0830  

• Onsdag 05.06.2019 kl. 0830  

• Onsdag 04.09.2019 kl. 0830 

• Onsdag 02.10.2019 kl. 0830 

• Onsdag 04.12.2019 kl. 0830  

 


