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Gjøvik, 28. mai 2019. 
J.nr./referanse: 10-19/LU/ks 

KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE 
Tove Brorson, leder (V) 
Kai Roar Dahl, nestleder (H)  
Synnøve Lohne-Knutsen (H)  
Terje Vestby (Ap) 
Hege Heiberg (Sp) 
 
 

 

 
 
 
 
Kopi av innkallingen er sendt: 
 Ordfører og rådmann  
 Innlandet Revisjon IKS  

 
 

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Onsdag 5. juni 2019 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1500 
Sted:  Møterom «Utsikten», rådhuset  
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/SMS 995 77 903, eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 

Sak 30: Forbrukerrådets kommunetest 2019: 
 Rådmannen/administrasjonen orieterer. Saken er satt opp til behandling kl. 0900. 

 
Sak 33: Prosjektplan – Selvkost: 

 Innlandet Revisjon IKS presenterer prosjektplanen. Saken er satt opp til behandling 
kl. 1230. 

 
 
 

Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 

 
 

KONTROLLUTVALGET I  
LUNNER KOMMUNE 

 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I LUNNER RÅDHUS 
Onsdag 5. juni 2019 kl. 0830 

(Sted: Møterom «Utsikten», rådhuset) 
 
 

 
SAK NR. 28/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.2019 
 
SAK NR. 29/2019 TERTIALRAPPORT 1/2019 FRA INNLANDET REVISJON IKS  
 
SAK NR. 30/2019 OPPFØLGING AV FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 

2019 – LUNNER KOMMUNE 
 
SAK NR. 31/2019 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN «ETTERLEVELSE 

AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER» FRA 2016  
 
SAK NR. 32/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 – DEL 2  
 
SAK NR. 33/2019 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON: SELVKOST 
  
SAK NR. 34/2019 REFERATSAKER 
 
 
 
 
 

Roa, 27. mai 2019. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Rådmannen 
- Vararepresentanter til kontrollutvalget 
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SAK NR. 28/2019 

 
Lunner kommune  

     
 

 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 05.06.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 08.05.2019 Vedlegg 1 

 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.05.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 

 
KONTROLLUTVALGET I 

LUNNER KOMMUNE 
 

 
Onsdag 8. mai 2019 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 – 1600. 

 
Som medlemmer møtte: 
Tove Brorson, leder (V) 
Kai Roar Dahl, nestleder (H)  
Terje Vestby (Ap)  
Hege Heiberg (Sp) 
  

Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Synnøve Lohne-Knutsen (H) 
 
Følgende varamedlem møtte: 
Maren Hurum (V), andre vara for H, Frp, Krf, V (fratrådte møtet kl. 1030, etter sak 23) 
 
Følgende varamedlem hadde meldt forfall:  
Jarle Krakk (H), første vara for H, Frp, Krf, V 
 
Ellers møtte: 
Ordfører: Harald Tyrdal (sakene 23 og 24). 
Fra administrasjonen: Rådmann Dag Flacké (sakene 23, 24, 25 og 26), kommunalsjef Oppvekst 
May Birgit Kjeverud (sakene 23, 24 og 25), økonomisjef Ann-Kristin Mauseth (sak 26) og 
controller Kirsti Nesbakken (sak 26).     
Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ingebjørg Dybdal (sak 26). 
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. 0830 med Tove Brorson som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

 
 

Til behandling: 
 
SAK NR. 22/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.03.2019 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.03.2019 godkjennes. 
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SAK NR. 23/2019 OPPFØLGING AV BEKYMRINGSMELDING – RÅDMANNENS 

HÅNDTERING AV SAK VEDR. SUSPENSJON AV LÆRER  
 
Fra behandlingen: 
Innledningsvis ble spørsmålet om lukking av møtet drøftet. Det ble 
enstemmig besluttet å dele saken i to; en åpen del og en lukket del.   
 
Under første del av saken (åpen del) orienterte rådmannen om hvordan 
arbeidsmiljølovens regler og opplæringslovens regler er blitt etterlevd i 
den konkrete saken. Fra administrasjonen deltok rådmann Dag Flacké 
og kommunalsjef Oppvekst May Birgit Kjeverud. 
 
Den andre delen av saken ble enstemmig lukket i medhold av 
kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens 
§ 13. Under denne delen av saken redegjorde rådmann og 
kommunalsjef detaljert om sin håndtering av saken. Påstander i den 
mottatte bekymringsmeldingen fra tillitsvalgt ble gjennomgått og 
kommentert. Av tema som ble berørt i gjennomgangen kan nevnes:   
 

 Om vilkårene i arbeidsmiljølovens § 15-13 om suspensjon var 
oppfylt i den konkrete saken. 

 Kommunikasjon med berørte underveis i prosessen. 
 Mediehåndteringen. 
 Administrasjonens overholdelse av taushetsplikten.  

 
Kontrollutvalget drøftet avslutningsvis sin rolle i saken, og foretok en 
helhetsvurdering omkring kontrollutvalgets videre engasjement.  
 
Ordfører Harald Tyrdal deltok under behandlingen av saken. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget merker seg de ulike påstandene og 
synspunktene som fremkommer i de mottatte 
bekymringsmeldingene. 
 

2. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i saken til 
orientering.   
 

3. Kontrollutvalget beslutter, ut fra en helhetsvurdering, ikke å gå 
videre med nærmere undersøkelser i saken.  

 
 
 
SAK NR. 24/2019 FYLKESMANNENS VEDTAK I KLAGESAK – BRUDD PÅ 

OPPLÆRINGSLOVENS § 9 A-4 OG 9 A-5  
 
Fra behandlingen: 
Varamedlem Maren Hurum (V) var innvilget permisjon og fratrådte 
møtet før behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av 
fire medlemmer.  
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Møtet ble enstemmig lukket i forbindelse med saken, jf. 
kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13, jf. 
forvaltningsrevisjonslovens § 13.  
 
Rådmann Dag Flacké og kommunalsjef Oppvekst May Birgit Kjeverud 
orienterte om Fylkesmannens vedtak og hvordan kommunen jobber 
med å følge opp med tiltak. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget har merket seg Fylkesmannens vurdering om at 
skolen det gjelder og Lunner kommune, ikke har oppfylt sin 
aktivitetsplikt og gjort det eleven og foreldrene med rimelig må 
kunne forvente i saken, jf. opplæringslovens §§ 9 A-4 og 9 A-5. 
 

2. Fylkesmannens vedtak om iverksetting av fem tiltak tas til 
orientering. 

 
3. Rådmannens presentasjon av iverksatte og planlagte tiltak for å 

imøtekomme Fylkesmannens vedtak, tas til orientering.   
 

4. Kontrollutvalget mener saken setter søkelys på rutiner, praksis og 
kultur. Kontrollutvalget ønsker å følge opp rådmannens arbeid 
innfor disse områdene i Lunnerskolen, med tanke på læring og 
forbedring. 

 
 
 
SAK NR. 25/2019 ANSATTES VARSLINGSPLIKT I SKOLEN – RUTINER OG 

PRAKSIS 
 
Fra behandlingen: 
Følgende ble delt ut i møtet: 

 Informasjonsbrev til foreldre: Nytt regelverk – nulltoleranse mot 
mobbing. 

 Informasjonshefte til ansatte: Ny paragraf 9 A – Elevenes 
skolemiljø. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Opplæringslovens § 9 A-5 om skjerpet aktivitetsplikt dersom en 
som arbeider på skolen krenker en elev, tas til orientering.  

 
2. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen har etablert egen 

varslingsrutine for ansatte i Lunnerskolen, dersom man 
mistenker at en annen som jobber ved skolen utsetter en elev for 
krenking som vold, mobbing, diskriminering eller trakassering.  

 
 
 
SAK NR. 26/2019 LUNNER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018 - 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 
 
Fra behandlingen: 
Under første del av saken, oppsummerte revisor/Innlandet Revisjon IKS 
revisjonsarbeidet og presenterte revisjonsberetningen for 2018. Fra 
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Innlandet Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 
Dybdal. 
 
Under andre del av saken, presenterte administrasjonen årsregnskap og 
årsberetning 2018 med fokus på: 

 Kommunens resultat og økonomiske stilling 
 Avvik mellom budsjett og regnskap 
 Vesentlige regnskaps- og avgiftsmessige problemstillinger 
 Overordnet internkontroll på økonomiområdet.   

Fra administrasjonen deltok Rådmann Dag Flacké, økonomisjef Ann-
Kristin Mauseth og controller Kirsti Nesbakken. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL LUNNER 
KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
 

Kontrollutvalget har behandlet Lunner 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 
rådmann/regnskapsansvarlig. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv 
totalkonklusjon, dvs. at revisor mener kommunens årsregnskap for 
2018 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og 
årsmelding:    

 
a) Svak finansiell stilling og økonomisk handlefrihet: 

En av tre økonomiske handlingsregler som kommunestyret har 
vedtatt er oppfylt: 
 

Handlingsregel Mål Resultat 
Netto driftsresultat Min 1,75 % -1,1 % 

Gjeldsnivå Max 75 % 95,6 % 
Disposisjonsfond Min 5 % 8,4 % 

 

Nedenfor følger kontrollutvalgets kommentarer til de tre 
nøkkeltallene: 

 
 Negativt netto driftsresultat:  

Regnskapet er avlagt med et negativt netto driftsresultat på 
7,7 millioner, noe som utgjør -1,1 % av driftsresultatet. Se 
under for nærmere kommentar om nivået og utviklingen 
over tid innenfor nøkkeltallet. 

 

 Bra disposisjonsfond, men det meste er bundet opp / 
forhåndsdisponert: 
Kommunen har pr. 31/12-18 ca. 44 millioner i 
disposisjonsfond. Dette utgjør 8,4 % av driftsinntektene, 
noe som ligger godt over handlingsregelen om minimum
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5 %. Det meste av midlene er imidlertid bundet opp 
(«øremerket») med bakgrunn i tidligere vedtak i 
kommunestyret, men er frie ved at de kan omdisponeres 
gjennom nye vedtak.  
Kontrollutvalget er i forbindelse med behandlingen av 
årsregnskapet orientert om at disposisjonsfondet pr. april 
2019 er vesentlig redusert. Disposisjonsfond forventes å bli 
ytterligere redusert i budsjett- og økonomiplanperioden 
2019-2022. Kontrollutvalget er orientert om at rådmannen 
vil legge frem en sak til politisk behandling omkring 
disposisjonsfondet.   

 

 Økende lånegjeld: 
Kommunens netto lånegjeld utgjør 95,6 % av 
driftsinntektene, dvs. omkring vedtatt handlingsmål. Basert 
på vedtatt budsjett/økonomiplan for 2019-2022 vil 
kommunens langsiktige gjeld øke ytterligere. Høy 
lånegjeld betyr økt rente- og avdragsbelastning i 
driftsregnskapet, dvs. redusert handlefrihet. Utviklingen i 
langsiktig gjeld er et forhold som krever oppmerksomhet.  

 
b) Utviklingen i netto driftsresultat – behov for 

oppmerksomhet: 
Sett under ett de siste 10 årene, har kommunen hatt svake netto 
driftsresultater. Unntak var perioden 2015-2017, der høy 
skatteinngang på nasjonalt nivå bidro til gode resultater.  
Anbefaling fra sentrale myndigheter er at man har et netto 
driftsresultat som minimum utgjør 1,75 % av driftsinntektene. 
Dette for å kunne avsette midler til egenfinansiering av 
investeringer og for å kunne håndtere uforutsette svingninger i 
driften gjennom året. Kontrollutvalget ønsker å sette søkelys 
på viktigheten av å nå de nasjonale anbefalingene om minst 
1,75 % i netto driftsresultat. Dette for å sikre handlefrihet og 
redusere sårbarheten for kommunen. I budsjett og 
økonomiplan for 2019-2022 er det lagt opp til negative netto 
driftsresultater, dvs. godt under anbefalt nivå.    
 

c) God budsjettdisiplin: 
Samlet sett viser tjenestestedene et positivt avvik på ca. 5,3 
millioner på driften. Dette er et godt treff, sett i forhold til 
totale driftsinntekter på 705 millioner (+ 0,75 %). 
Dette tyder på god budsjettdisiplin og økonomistyring innenfor 
den styrbare delen av virksomheten sett under ett. En nærmere 
gjennomgang av tjenestestedene viser at det foreligger 
utfordringer innenfor Lunner omsorgstjenester og 
hjemmetjenester (LOS) og Tilrettelagte tjenester. 
 

d) Pensjon: 
Kontrollutvalget ønsker å gjøre særskilt oppmerksom på 
følgende to forhold:  

 

 Utsatt kostnadsføring – kr. 32,8 millioner (balanseført 
premieavvik) 
Kommunen har valgt å skyve pensjonskostnader foran seg, 
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slik lovverket gir anledning til, og slik svært mange 
kommuner gjør. Den utsatte kostnadsføringen (omtalt som 
premieavvik i balansen) utgjør pr. 31.12.2018 ca. 32,8 
millioner. Dette vil komme til belastning i fremtidige 
regnskaper.  
Kommunen har pr. 31.12.2018 et disposisjonsfond som er 
større enn premieavviket. Dette kan fungere som en buffer 
for den fremtidige kostnadsføringen. Det vises for øvrig til 
egen kommentar om disposisjonsfondet. 

 

 Netto pensjonsforpliktelse/gjeld i balansen – kr. 116 
millioner 
Bokførte pensjonsmidler (eiendel) i balansen utgjør ca. 688 
milliarder, mens beregnede pensjonsforpliktelser (gjeld) i 
balansen utgjør ca. 804 milliarder. Differansen utgjør ca. 
116 millioner i netto forpliktelse (langsiktig gjeld). 
Netto pensjonsforpliktelse er vesentlig redusert 
sammenlignet med fjoråret (fra ca. 150 millioner til ca. 116 
millioner). Kontrollutvalget har forstått det slik at bokført 
netto pensjonsforpliktelse ikke innebærer en reell 
betalingsforpliktelse, og at den bokførte gjelden derfor ikke 
representerer noen bekymring når det gjelder 
kommuneøkonomien.  

 
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til 
årsregnskapet, datert 13. april 2019, har kontrollutvalget ingen 
merknader til Lunner kommunes årsregnskap for 2018. 
 

 
 
SAK NR. 27/2019 ÅRSRAPPORT 2018 FOR SKATTEOPPKREVEREN PÅ 

HADELAND OG KONTROLLRAPPORT FRA 
SKATTEETATEN 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Årsrapport 2018 for Skatteoppkreveren på Hadeland tas til 
orientering. 
 

2. Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i 
Lunner kommune tas til orientering.  

 
 

 
 
Roa, 8. mai 2019. 
 
 
_________________________  
Tove Brorson   
Utvalgsleder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Roa, 8. mai 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 
Dato: ONSDAG 5. JUNI 2019  
Tidspunkt: KL. 0830 
Aktuelle saker:  

 Forundersøkelse/prosjektplan: Etterlevelse av selvkostbestemmelsene i 
Lunner kommune (KU-sak 15/19) 

 Forbrukerrådets kommunetest – resultater 2010-2019 (KU-sak 16/19) 
 Kontrollutvalgskonferansen 2019 – del 2 (KU-sak 17/19) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Etterlevelse av lov om offentlige 

anskaffelser» fra 2016 (KU-sak 21) 
 Prioritering av vedtak/oppfølgingssaker resten av valgperioden  

 
Saker/tema til senere oppfølging:  
 Skole: Utvikling av rutiner, prosedyrer og kultur – læring og forbedring etter 

Fylkesmannens tilsyn (KU-sak 24/19) 
 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) 
 Medarbeiderundersøkelsen 2019 – resultater og oppfølging (KU-sak 26/18, 

første halvår 2020) 
 Aktuelle orienteringssaker: 

 Ny kommunelov  
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 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:  
 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  

 



 
1

 
SAK NR. 29/2019
 

Lunner kommune  
 
 
 
 
 

TERTIALRAPPORT 1/2019 FRA INNLANDET REVISJON 
IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 05.06.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Tertialrapport 1/2019 fra Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Ja 

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

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

  4.5 Økonomirapportering 
 

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

 Regnskapsrevisjon: Prognose 31/12 = budsjett (580 timer). 
 

 Forvaltningsrevisjon: Prognose pr. 31/12 viser at det ligger an til forbruk på totalt 369 timer 
mot budsjettert 390 timer.  
 

 Møter: Prognose 31/12 = budsjett (45 timer). 
 
 Samlet ligger det an til en liten besparelse på budsjettposten i forhold til budsjett (forbruk 

994 timer mot budsjettert 1015 timer). Dette gir differanse på 21 timer.  
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SAK NR. 30/2019 

 
Lunner kommune  
     
   

 
 
 
OPPFØLGING AV FORBRUKERRÅDETS 
KOMMUNETEST 2019 – LUNNER KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 05.06.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

      
Saksdokumenter:   

1. Kommunetesten 2019 – kommunens resultater 
 

Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalget den 29.03.2019 i f.m. at Forbrukerrådets 
kommunetest 2019 for Lunner kommune ble lagt frem til orientering. Det ble fattet slikt vedtak i 
saken den 29.03.2019: 

 

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.  
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Med bakgrunn i vedtakets pkt. 3 er rådmannen/administrasjonen invitert til saken. 
 
Det er i kontrollutvalgets vedtak henvist til de «fem siste kommunetestene». Disse er som følger: 
 

År Plassering 
2019 173 
2016 156 
2013 379 
2011 372 
2010 389 

 
 
Kort om testen: 
 
Forbrukerrådet har testet hvor godt kommunene kommuniserer opplysninger om ulike tjenester og 
tilbud. Alle kommunene er testet via telefon, epost og nettsider. De ble spurt om  
 

 Skolefritids-ordningen. 
 Behandling byggesaker. 
 Muligheten for å få fast hjemmehjelp. 

 
For å få et realistisk inntrykk av hvordan folk blir møtt, har testmedarbeiderne stilt spørsmål som 
om de var privatpersoner. Svarene er vurdert etter hurtighet og relevans.  
 
Det er testet samtlige 422 kommuner i Norge på til sammen 29 000 spørsmål. Det er sendt tre 
separate e-poster, og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har man lett etter 24 
forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettside på både mobil og stasjonær 
datamaskin. Testen er utført fra oktober 2018 til januar 2019. 
 

 Den beste kommunen i landet (Nesset kommune) fikk 77,6 poeng. 
 Den dårligste kommunen i landet (Gamvik kommune) fikk 12,2 poeng. 
 Fylkessnittet var 55,1 poeng. 
 Landssnittet var 51,0 poeng. 

 
Lunner kommune fikk 54,1 poeng i testen, og plasserte seg dermed som nr. 173 Norge og  
nr. 15 i Oppland fylke.  
 

 
Mer om testen 
(hentet fra Forbrukerrådets hjemmeside) 

Spørsmål på telefon 

Til sammen har det blitt foretatt 1038 telefonoppringninger til kommunenes sentralbord/servicetorg, 
to til hver kommune. Dersom vi ikke har fått svar på første forsøk, har vi ringt tilbake én gang. 
Telefonene er tatt fra private telefonnummer, og i normal kontortid (09.30–15.00). Hver kommune 
har fått to telefonsamtaler med ett tema per samtale, men flere spørsmål innenfor temaet. Ved 
ventetid over fire minutter, eller ved stengt servicesenter, har vi prøvd igjen ved en senere 
anledning. Der vi heller ikke på andre forsøk har fått kontakt med kommunen, har kommunen ikke 
scoret poeng på telefondelen av undersøkelsen. 
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Spørsmål på e-post 

Det er sendt tre ulike e-poster til hver kommune. På bakgrunn av disse e-postene er det gjort elleve 
vurderinger av hver kommune. Dersom e-posten ikke er besvart innen fem virkedager, får 
kommunen ikke poeng for svartid. Likevel legger vi vekt på svarkvalitet dersom svaret kommer 
innen ti virkedager. Senere svar gir ingen poeng. 

Internettsjekk 

På hver kommunes nettsted er det lett etter 24 opplysninger fra forskjellige tjenestesektorer. Vi har 
lett etter hver opplysning i ett og et halvt minutt. Hvert nettsted har blitt sjekket to ganger. Én gang 
ved å bruke mobil, og én gang ved å bruke stasjonær datamaskin. Har vi ikke funnet informasjonen 
da, anser vi den som for vanskelig å finne, og gir ikke poeng. Det er likevel mulig at kommunen har 
informasjonen på sine sider, og at vi ikke fant den. 

Poenggivning 

Resultatene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn 
andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 35 prosent. Pleie og omsorg veier 25 prosent, helse 7,5 
prosent, barn og skole 20 prosent, og diverse informasjonstjenester 12,5 prosent. 

Karakterskalaen går fra 0–100, hvor 100 er best. 

Hvem som står bak 

Kommunetesten 2019 er utarbeidet av Forbrukerrådets faggruppe for offentlig tjenester og 
Forbrukerrådets fakta- og analysegruppe. Undersøkelsen er gjennomført av SeeYou på oppdrag av 
Forbrukerrådet. 
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SAK NR. 31/2019 

 
Lunner kommune  
 
 
 
 
 

OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN 
«ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE 
ANSKAFFELSER I LUNNER KOMMUNE» FRA 2016 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                       
Kontrollutvalget 05.06.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Saksfremlegg kommunestyrets sak 38/17 – 
Forvaltningsrevisjon anskaffelser 2016 – tiltaksplan 

2. Revisjonsrapporten «Etterlevelse av lov om offentlige 
anskaffelser» (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS) 

 

Vedlegg 1 
 
Ikke vedlagt 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget engasjerte i 2016 Innlandet Revisjon IKS til å gjennomføre et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot «Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser i Lunner 
kommune.  
 
Revisjonsrapporten ble sluttbehandlet i kommunestyret den 09.02.2017 der det ble fattet slikt vedtak: 

 
1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering og har merket seg at rapporten 

avdekker:  
 

 Store mangler i Lunner kommune når det gjelder dokumentasjon av om anskaffelser 
mellom 100 000 og 500 000 har vært gjenstand for konkurranse. 



 
2

 Store mangler knyttet til tildeling av kontrakter over 500 000 når det gjelder samsvar 
med tildelingskriteriene og kravene til dokumentasjon.  

 
 At kommunen ikke har etablert betryggende internkontroll for å sikre at regelverket for 

offentlige anskaffelser følges.  
 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapporten og legge frem en plan for oppfølging 
og lukking av avvikene i henhold til gjeldende regelverk, til kommunestyrets møte i april. 

 
 
Saken ble fulgt opp i kontrollutvalgets møte 14.06.2017 der rådmannens tiltaksplan ble lagt frem. 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 26/2017):  
 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tiltaksplan til orientering, jf. kommunestyrets sak 
38/17. 

2. Kontrollutvalget vil vurdere å gjennomføre en oppfølgingskontroll i slutten av 
valgperioden for å påse at tiltakene er iverksatt og at de har hatt effekt.   

 
Denne saken er en oppfølging av vedtakets pkt. 2.  
 
Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak. 
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Arkivsaksnr.: 16/868  Lnr.: 4771/17 Ark.: 601 &50 

 
Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna 
 
Forvaltningsrevisjon anskaffelser 2016 - tiltaksplan  

 
Lovhjemmel:  
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar planen for å lukke avvik til orientering. 
 
 



 

Side 2 av 7 

 

Sammendrag: 
I 2016 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser. 
Rapporten peker på en rekke avvik. Basert på dette bestilte kommunestyret en 
plan for å lukke avvikene. Denne saken inneholder en slik plan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saksutredning:  
De grunnleggende prinsippene i regelverket om offentlige anskaffelser om 

likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet fremmer seriøsitet og 

motvirker korrupsjon. En rekke bestemmelser i regelverket er utslag av disse 

prinsippene. Disse setter fokus på etterlevelse av reglene om blant annet 

anbudsprotokoll, oppfyllelse av begrunnelsesplikt, habilitet, revisjon og kontroll, 

tildeling på flere kriterier enn pris. 

Revisjonsrapporten 2016 avdekker: 

 Store mangler i Lunner kommune når det gjelder dokumentasjon av om 

anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 har vært gjenstand for 

konkurranse. 

 Store mangler knyttet til tildeling av kontrakter over 500 000 når det 

gjelder samsvar med tildelingskriteriene og kravene til dokumentasjon. 

 At kommunen ikke har etablert betryggende internkontroll for å sikre at 

regelverket for offentlige anskaffelser følges. 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapporten og snarlig legge frem en 

plan for oppfølging og lukking av avvikene. 

 

Vi har et mål om å etterleve regelverket. Å lukke avvikene i forvaltningsrapporten 

er ikke en «quick fix». Dette er noe vi må jobbe med kontinuerlig og ha som en 

prioritert oppgave med tydelig ansvar i organisasjonen. Mange av avvikene kan 

enkelt lukkes med innkjøp av verktøy, se nedenfor, men vi ønsker å gå bredere 

enn som så. 

Plan for oppfølging av revisjonsrapporten og hvordan vi skal lukke avvikene 

som fremgår av rapporten. 

Kartlegging og risikovurdering 

Vi vil gjennomføre en kartlegging av innkjøpsområdet gjennom en risikovurdering 

for å avdekke om innkjøpskompetansen og rutinene for gjennomføring og 

kontrollen med prosessene er betryggende.  
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Bruk av elektroniske løsninger 

Bruk av elektroniske løsninger kan redusere tidsbruken ved offentlige innkjøp, 

bedre avtalelojalitet, og legge til rette for at innkjøp er mere gjennomsiktig og 

etterprøvbart.   

 

En viktig effekt av å ta i bruk e-handelsløsninger er at man får et verktøy til å 

forbedre styring og forenkle gjennomføringen av offentlige anskaffelser.  

 

Fokus på å øke bruken av e-handelssystemet  

Dette mener vi er viktig for å sikre at innkjøpene skjer fra den leverandøren som 

kommunen har rammeavtale med. Det vil også være en større mislighetsrisiko ved 

utstrakt bruk av kontantkjøp og konti hos leverandører framfor bruk av e-handel.  

Blant fordelene som oppnås med bruk av e-handel er bl.a. at det er 

 lettere å finne frem til riktig leverandør og enklere bestillinger 

 større kontroll med avvik 

 større avtalelojalitet og sporbarhet 

 bedre informasjon - bedret statistikk 

 mer nøyaktig informasjon om forbruk fører til bedre innkjøpsavtaler 

 færre avvik, purringer og feil konteringer  

 helelektronisk fakturaflyt sparer tid 

 disposisjonsregnskap og bedre likviditetsstyring 

 Innkjøp, fakturering og økonomi i ett system 

Besluttet kjøp av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) 

Vi skal kjøpe dette gjennom det interkommunale samarbeidet med Jevnaker og 

Gran. KGV støtter brukerne i alle prosesstegene i gjennomføringen, og sikrer 

sporbarhet og dokumentasjon av alle aktiviteter og hendelser. All kommunikasjon 

mellom oppdragsgiver og leverandørene foregår ved bruk av KGV, og løsningen bør 

være integrert mot Doffin. KGV har dynamiske maler for de vanligste aktivitetene, 

i tillegg kan virksomhetene ofte selv legge inn sine egne maler til bruk i 

gjennomføring av kunngjøring og konkurranse. 

Mange integrerer KGV mot sak/arkivsystem for å sikre at arkivverdig materiell fra 

den enkelte konkurranse blir aktivert automatisk og fortløpende gjennom 

konkurransen. Kommunene har frist til 1.7.2018 med å få på plass en elektronisk 

kommunikasjonsløsning og innlevering av tilbud i anskaffelsesprosesser over 

kunngjøringsplikten. Innkjøpssamarbeidet vil være «pilot» for dette og innkjøpet 

av systemet vil skje i år.  Det er lagt opp til at Lunner kommune skal ha en tilgang 

i første rekke. 

Revisjonsrapporten påpeker store mangler ved anskaffelser mellom kr 100 000 og 

terskelverdien for kunngjøring som da var kr 500 000 og nå er kr 1 100 000. Vi kan 

bestemme at vi også skal bruke verktøyet for disse anskaffelsene. Dette vil være 

en god veiviser i prosessene og gi god dokumentasjon.  
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Rammeavtaler 

Vi må fokusere på å få rammeavtaler der det er mange innkjøp. 

Rammeavtaler gir  

 enkelt dag til dag kjøp 

 en god utnyttelse av bestillingssystemet 

 bedre etterlevelse av lov og forskrift 

  mer kostnadseffektive anskaffelser  

 store prosessbesparelser 

 viktig styringsinformasjon i form av forbruk og forbruksmønster ved 

planlegging av nye 

anskaffelser og ved økt standardisering av sortiment 

 

Kompetanse  

Medarbeidere opplever de mange kravene til å gjøre anskaffelser som krevende og 

noe frustrerende. Det er forholdsvis mange som gjennomfører anskaffelser, men 

med svært forskjellig frekvens. Dette betyr at mange skal forholde seg til 

regelverk og prosedyrer de bruker sjelden. Det er hos alle et ønske om å gjøre 

gode og riktige anskaffelser, men usikkerhet og frykt for å gjøre feil gjør at stadig 

flere trenger hjelp og rådgivning til sine prosesser. Dette fører med seg en økende 

etterspørsel etter tilgang til kapasiteten i det interkommunale samarbeidet og i 

Felles administrasjonen.  Situasjonen fører til et stort behov for tilpasset 

opplæring og kompetanseheving av medarbeidere. Manglende kompetanse og 

erfaring vil øke sannsynligheten for at en ikke gjennomfører anskaffelsesprosessen 

iht. regelverket. For å sikre at prosessen blir gjennomført er det en forutsetning 

at innkjøper har inngående kjennskap til regelverket. Vi har via det 

interkommunale samarbeidet tilgang på en god hjemmeside som er til hjelp for 

alle som skal gjennomføre anskaffelser.  

Vi må 

 gi opplæring i regelverket til alle som foretar innkjøp  

 gi opplæring i kravene til dokumentasjon og journalføring 

 sikre at vekting er i samsvar med konkurranse grunnlaget 

 ha arenaer for opplæring  

 så tidlig som mulig etter budsjettbehandling, identifisere større 

anskaffelser med tanke på korrekt behandling iht. anskaffelsesregelverket 

 styrke kapasitet 

 

Organisasjonsformer 

Er det hensiktsmessig at vi opparbeider tung innkjøpskompetanse ved alle 

virksomhetene eller er vi bedre tjent med samle dette sentralt i kommune enn å  
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øke ressurs i det interkommunale samarbeidet. Er det større 

samarbeid/outsourcing vi kan delta i? Dette vil vi vurdere for å oppnå bedre 

kontroll og styring. 

Vi må videreutvikle og følge opp egenkontroll og internkontroll for å sikre en 

effektiv og samtidig etisk god anskaffelsesfunksjon. Vi vurderer en sentral 

godkjenningsfunksjon. 

Egenkontrollen er virksomhetenes løpende driftsansvar, mens internkontrollen er 

organisasjonens felles ledelsesansvar knyttet til rådmannen. For alle typer av 

anskaffelser er det viktig at ansvaret for eierskap og oppfølging er klart og 

entydig. Internkontrollen og egenkontrollen må være dokumenterte prosesser. 

Vi skal 

 ha gode rutiner via det interkommunale samarbeidet, men rutiner er 

«levende» og ved innføring av nytt elektronisk verktøy må vi evaluere 

rutiner - og se om vi bør ha en enkelt sjekkliste for å hjelpe innkjøper 

 ha et tydelig ansvar på hvem som skal være bruker for kommunen i KGV 

  vurdere om saksbehandling og beslutning ikke skal ivaretas av én person 

ved anskaffelser med verdi over kr 100 000 hvor vi ikke har rammeavtaler 

 vurdere en sentral innkjøpsfunksjon 

 

Arkiv 

Vi må sørge for at sentrale dokumenter i anskaffelsesprosessen blir journalført i 

kommunens saksbehandlersystem/ eller annet elektronisk system ved å følge 

eksisterende rutiner. 

 

Etterlevelse av etiske retningslinjer 

Høy etisk standard og bevissthet i vår kommune er viktig fordi vi forvalter 

omfattende ressurser på vegne av våre innbyggere. Etikk og habilitet i forbindelse 

med vår tjenesteyting er viktig for at sikre at innbyggere og brukere skal være 

trygge på at beslutningene og vurderingene som gjøres i kommunen sikrer 

rettferdig behandling og riktig fordeling av fellesgodene. Høy etisk standard er 

først og fremst avhengig av holdninger, ikke av regler og retningslinjer. Det er 

avgjørende at vi arbeider med holdningsskapende og bevisstgjørende arbeid, 

særlig rettet mot å skape en ledelses- og fagkultur som setter etikken høyt. Vi har 

et eget regelverk «Etiske retningslinjer». Formålet med retningslinjene er å sikre 

en høy etisk standard på alt kommunen foretar seg – også ved offentlige 

anskaffelser. Det skal ikke kunne reises tvil om upartiskhet, habilitet eller 

objektivitet verken blant de folkevalgte, kommunens ansatte eller om de 

beslutninger vi fatter. Åpenhet er en viktig nøkkel til dette.  Å jobbe med 

holdninger og etiske dilemmaer er en kontinuerlig prosess for ledelsen.  
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Videre fremdrift 

Innen 2017 må vi få etablert organisatoriske tiltak for å få bedre styring på 

anskaffelser. Dette er som tidligere nevnt en kontinuerlig prosess og det er 

allerede avtalt opplæring i de nye anskaffelsesreglene. Administrasjonen vil 

orientere kommunestyret underveis. 

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunestyret tar planen for å lukke avvik til orientering. 
 
 
 
Dokument i saken: 
Vedlagt til behandlende organ: 
 
 
 
 
Øvrige dokument: 
16/17854 Etterlevelse av Lov om offentlig ansaffelser.  I : Innlandet Revisjon IKS 
16/4812 Innkjøp/etterlevelse av lov om offentlige 

anskaffelser i Lunner kommune.  
I : Innlandet Revisjon IKS 

16/7813 Forvaltningsrevisjon anskaffelser 2016 - referat fra 
oppstartsmøte 08.04.16.  

I : Innlandet revisjon IKS 

16/7812 Forvaltningsrevisjon anskaffelser 2016 - 
Prosjektplan.  

I : Innlandet revisjon IKS 

16/18332 Svar forvaltningsrevisjon anskaffelser FA.  U : Innlandet revisjon IKS 
16/21932 SV: Forvaltningsrevisjon anskaffelser - spørrebrev 

6.  
U : Innlandet revisjon IKS 

16/21696 Rådmannens uttalelse til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt - Etterlevelse av lov 
om offentlig anskaffelse.  

U : Innlandet Revisjon IKS 

16/21478 Forvaltningsrevisjonsrapport om anskaffelser til 
kommentarer.  

I : Innlandet Revisjon IKS 

16/23064 Sak til kommunestyret: Revisjonsrapport - 
Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser.  

I : Kontrollutvalget 

16/21930 Forvaltningsrevisjon anskaffelser - spørrebrev 6.  U : Innlandet Revisjon IKS 
16/21931 Svar på spørrebrev 6 vedr, faktura fra 

Dokumentpartner.  
U : Innlandet Revisjon AS 

16/21933 Svar på spørrebrev 6 vedr, faktura fra 
Dokumentpartner.  

U : Innlandet revisjon IKS 

16/21934 Svar: Forvaltningsrevisjonsrapport om anskaffelser 
til kommentarer.  

U : Innlandet revisjon IKS 

 

 
Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: 
 
 
Rett utskrift av møtebok. 
Roa, 
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SAK NR. 32/2019 

 
Lunner kommune  
      

 
 
 
 
KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 – DEL 2 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 05.06.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

     
Saksdokumenter:   
(ingen) 
 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Presentasjon av hovedpunktene fra andre dag på Kontrollutvalgskonferansen 2019 tas til 
orientering. 

 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget fikk i sitt møte den 29.03.2019 en presentasjon av hovedtemaene fra første dag på 
Kontrollutvalgskonferansen 2019. Dette omhandlet følgende tema: 
 

 Tolga-saken. 
 Kommunal egenkontroll i samspill med statlige tilsyn. 
 Ny kommunelov. 
 Bruk av offentlige midler. 

 
Kontrollutvalget fattet vedtak om å utsette presentasjon av andre del av konferansen til et senere 
møte.  
 
Nedenfor følger fra konferanseprogrammet for andre dag, dvs. konferansedag 31.01.2019:  
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SAK NR. 33/2019 

 
Lunner kommune  

         
 

 
 
 
 
PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON:  
SELVKOST  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 05.06.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Prosjektplan: Selvkost (Innlandet Revisjon IKS, 30.04.2019) 
2. Saksprotokoll – kommunestyrets sak 128/18 Gebyr og betalingssatser 2019  
3. Viktig gjennomgang av selvkost (artikkel i Kommunal Rapport 06.02.2019)  
 

Vedlegg 1 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

1. Prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet godkjennes.
  

2. Revisjonsprosjektet gjennomføres høsten 2019 innenfor en ramme på 300 
timer. Prosjektet er avgrenset til gjennomgang av vann og avløp og byggesak 
der følgende problemstillinger skal besvares:  

 
a) Hva er de viktigste årsakene til svingninger i gebyrer og selvkostfond i 

perioden 2014-2019? (Kartlegging)  

b) Baseres de årlige gebyrvedtakene på realistiske anslag over inntekter og 
kostnader på selvkostområdene?  

c) Er beregningene av selvkost for 2018 i samsvar med regelverket?  

d) Er bruk av og avsetning til selvkostfond i samsvar med regelverket?  
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunestyret behandlet i sitt møte den 13.12.2018 sak om gebyr- og betalingssatser for 2018 (k.sak 
128/18). I forbindelse med behandlingen av saken ble det lagt fremmet forslag om å be 
kontrollutvalget gjennomføre en forvaltningsrevisjon av selvkostområdet i 2019. Dette forslaget ble 
enstemmig vedtatt. Dette ble formulert slik vedtaket i saken (pkt. 6):  
 

Det bes om at Kontrollutvalget gjennomfører en forvaltningsrevisjon av hele 
selvkostområdene så snart det er kapasitetsmessig mulig for utvalget. Kommunestyre 
ber kontrollutvalget prioritere en slik revisjon i 2019. En nærmere oppdragsbeskrivelse 
bes forelagt kommunestyre. 

 
 
Kontrollutvalget fulgte opp saken i sitt møte den 29.03.2019. Det ble fattet slikt vedtak: 
 

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.  

 
 
Vedlagt følger forslag til prosjektplan for gjennomføring av revisjonsprosjektet.  
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1. INNLEDNING 

 

Kontrollutvalget vedtok i møte den 29.03.19 i sak 15/2019, i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 

128/18, å bestille en forvaltningsrevisjon av selvkostområdet i 2019. Det står i vedtaket at revisjonen 

primært skal rettes mot kommunens etterlevelse av lover og regler på området. Kontrollutvalget ba 

om en prosjektplan til neste møte. 

 

Bakgrunnen for kontrollutvalgets vedtak er kommunestyrets vedtak i sak 128/18 i møte 13.12.18 der 

kommunestyret vedtok gebyrer og betalingssatser for 2019. I pkt. 6 i vedtaket ba kommunestyret 

kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av hele selvkostområdene så snart det er 

kapasitetsmessig mulig for utvalget. Kommunestyret ba om at en slik revisjon blir prioritert i 2019 og 

at en oppdragsbeskrivelse skal forelegges kommunestyret. 

 

2. SELVKOSTREGNSKAP I LUNNER KOMMUNE 

2.1 ORGANISERING 

 

Lunner kommune hadde i 2018 9051 innbyggere.  

 

Rådmannens ledergruppe består av rådmannen og tre kommunalsjefer; en av disse med ansvar for 

strategi og samfunn hvor vi blant annet finner eiendomsforvaltning, arealforvaltning og vei, vann og 

avløp. Se organisasjonskart i vedlegg 1.   

 

Kommunen benytter selvkostmodellen fra EnviDan Momentum. De har besøk fra EnviDan Momentum 

to ganger i året, i forbindelse med budsjettarbeidet på høsten og i forbindelse med årsavslutningen. 

Til stede på møtene med konsulent fra EnviDan Momentum er blant annet økonomisjef, avdelingsleder 

veg, vann og avløp og enhetsleder samfunn og miljø. Vi får opplyst at de da har en grundig 

gjennomgang av selvkostområdene. 

 

Lunner kommune er medeier i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) som er et 

interkommunalt aksjeselskap eid av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og 

Ringerike og Hole i Buskerud fylke. Det er HRA som har hele oppgaven med renovasjon, de sender også 

faktura til abonnentene.  
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2.2  SELVKOSTOMRÅDENE 

 

Kommunens regnskapsnote for 2018 viser følgende selvkostområder: 

 Vann 

 Avløp 

 Renovasjon 

 Feiing 

 Slamtømming 

 Byggesak 

 Oppmåling 

 Reguleringsplan 

 Private avløpsanlegg 

 Utslippssaker 

 Dispensasjon fra kommunedelplan 

 Eierseksjonering 

 

Kommunestyret har vedtatt at det skal være 100 % inndekning på selvkostområdene. (jf. kst. 153/17 

og kst. 128/18 om gebyrer og betalingssatser for årene 2018 og 2019.) 

 

Utvikling i saldo på selvkostfondene og gebyrutviklingen på et utvalg gebyrbelagte tjenester er vist i 

tabellene 2.1 - 2.3. Etterkalkylene til kommunen som i 2018 er vist i note 23 i regnskapet er lagt ved 

som vedlegg til denne prosjektplanen.  

 

Tabell 2.1. Fondsbeholdning 2015-2018, kilde kommunens noter til årsregnskapet. 

 
 

 
 

 
 

År vann vann avløp avløp avfall avfall 

slamtømm 

ing slamtømming2 feiing feiing 

IB UB IB UB IB UB IB UB IB UB

2014 -kr                 1 490 379kr      -kr                  4 228 175kr      -kr               484 118kr        -kr           688 259kr       -kr              -533 710kr     

2015 1 490 379kr     3 038 781kr      4 228 175kr      5 677 521kr      484 114kr      12 144kr          688 259kr   410 789kr       -533 710kr    276 491kr      

2016 3 038 781kr     3 601 330kr      5 677 521kr      5 496 458kr      12 144kr        -316 856kr       410 789kr   258 412kr       276 491kr      350 322kr      

2017 3 601 330kr     2 267 083kr      5 496 458kr      633 549kr         -316 899kr     1 130 150kr     258 412kr   672 453kr       350 322kr      114 742kr      

2018 2 267 083kr     585 773kr         633 549kr         -1 515 894kr    1 130 150kr   1 053 131kr     672 453kr   403 044kr       114 742kr      608 112kr      

År

 eier                             

seksjonering 

 

eierseksjone

ring  

 private                               

avløpsanlegg 

 private     

avløpsanlegg 

 disp fra                               

kommuneplan 

 disp fra 

kommuneplan 

IB UB IB UB IB UB

2014 -kr            -kr             -kr                 14 250kr       -kr                -kr                 

2015 -kr            -kr             14 250kr          120 764kr     -kr                -34 722kr         

2016 -kr            -kr             120 764kr        199 111kr     -34 722kr        -91 536kr         

2017 -kr            -kr             199 111kr        85 189kr       -91 535kr        -67 955kr         

2018 -kr            -28 874kr     85 189kr          175 647kr     -67 955kr        -89 536kr         
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Tabell 2.2 Gebyrutvikling. Kilde: Notat som vedlagt i k-sak 128/18 – beløp er angitt u/mva. 

 
 

Tabell 2.3 Gebyrutvikling Kilde Notat vedlagt i k-sak 128/18 

 
 

Vi har kommentert utviklingen i fondsbeholdning og gebyrer for noen områder. 

 

Vann og avløp 

Selvkostfondet for vann økte fra 1,5 mill. kroner i 2014 til 3,6 mill.kr i 2016. Deretter er det redusert til 

0,6 mill. kroner i 2018. Selvkostfond avløp økte fra 4,2 mill. kroner i 2014 til 5,7 mill. kroner i 2015, 

deretter er det redusert slik at det er et underskudd på 1,5 mill. kroner i 2018. 

 

Vann- og avløpsgebyr samlet (hus 150 m2) er økt fra 2012-2014, deretter redusert litt i 2015, redusert 

ganske mye i 2016, deretter økt i 2017, 2018 og 2019. Alt i alt er økningen i 2012-2019 større enn 

veksten i konsumprisindeksen ifølge kommunens beregning i saksutredningen til sak 128/18.. 

 

Det går ikke fram av saksutredningen hvordan tilknytningsavgiften har utviklet seg. I sakspapirene sies 

det at «det eneste som ikke fastsettes ut i fra selvkost er tilknytningsavgiften. Tilknytningsavgiften kan 

brukes som et politisk virkemiddel i forhold til blant annet innbyggervekst, slik at det er opp til 

kommunestyret å fastsette størrelsen. Gebyret inngår som inntekt i selvkostberegningene og er med 

på å påvirke øvrige gebyrer innen vann og avløp.» 

 

Ifølge saksutredningen har Lunner kommune relativt sett lave vann og avløpsgebyrer (vises til 

kommunebarometeret for 2017). De siste årene har det vært gjennomført en del 

rehabiliteringsprosjekter som har belastet selvkostregnskapet, slik at kostnadene har overskredet 

inntektene og fondene har blitt redusert. I tillegg har det vært store investeringer som har økt 

gebyrgrunnlaget. Fremtidig vannforsyning vil påvirke gebyrgrunnlaget framover. 

 

Byggesaksbehandling 

Selvkostfondet økte sterkt fra 2014 til 2015, deretter er det redusert og er negativt ved utgangen av 

2018. I perioden 2014-2018 har byggesaksgebyret for nybygg enebolig økt litt sterkere enn 

konsumprisindeksen. Gebyret ble litt redusert fra 2015 til 2016, for deretter å økes. Det er en sterk 

økning i gebyret i 2019.  Det står i saksframstillingen at for ikke å få for store økninger har en måttet 

Gebyrutvikling 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2012 pris 

justert 

med kpi

Vann ab.gebyr 808 655 859 950 950 920 950 1355 935

 Vann forbruksgebyr 9,09 8,61 13,88 14,78 9,47 8,16 7,22 10,3 18902

Avløp ab.gebyr 1430 1415 1415 1330 1109 1109 1109 1600 1645

Avløp forbruksgebyr 20,41 25,31 26,52 24,8 20,56 20,56 22,5 25,34 23,61

Gjennomsnitt hus 150 

kvm. Med stipulert 

forbruk 8876 9702 10152 9988 7915 9573 9820 12384 10266

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5Kolonne6 Kolonne7

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Byggesøknad enebolig 17900 20000 19600 21100 21700 27800

Oppmåling/deling 

(500-2000 m2) 18500 20700 20700 21200 21800 29000
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legge seg på et gebyrnivå som ikke gir 100% dekning. Økningen i 2019 er ikke tilstrekkelig til å oppnå 

100% dekning. Selvkostfondet er derfor negativt. Det er kommunens arbeidsmengde med 

byggesakene som er utslagsgivende for kostnadene. Av saksframlegget går det fram at det er 

forskjellige forhold knyttet til inntektsbortfall som forklarer at kostnadene er høyere enn inntektene. 

 

For oppmåling er også dekningen lavere enn 100% selv om en legger opp til en sterk økning i 2019. 

Området omtales som uforutsigbart når det gjelder å beregne inntekter.  

 

3. MÅL, PROBLEMSTILLINGER OG FORVENTET NYTTE 

 

Kommunestyret ønsker en forvaltningsrevisjon av hele selvkostområdet. Det går ikke fram av selve 

vedtaket hva som er bakgrunnen for vedtaket eller om det er spesielle forhold kommunestyret ønsker 

skal belyses gjennom en forvaltningsrevisjon. Etter å ha hørt gjennom opptaket fra behandlingen av 

saken i kommunestyremøtet forstår revisjonen at det først og fremst er de store svingningene i gebyrer 

og selvkostfond som kommunestyremedlemmene har reagert på. Kommunestyremedlemmene 

ønsker også mer innsikt i tematikken rundt beregning av selvkost og fastsetting av gebyrer. 

 

Revisjonen foreslår at formålet med revisjonsprosjektet skal være å undersøke hvordan 

selvkostprinsippet praktiseres i Lunner kommune for å ivareta generasjonsprinsippet, etterleve lover 

og regler samt å gjøre gebyrutviklingen mest mulig forutsigbar.  

 

Nytteverdien av gjennomgangen vil dels være å gi kommunestyret bedre innsikt i grunnlaget for 

gebyrfastsettingen og dels gi innspill til eventuelle forbedringer i rutiner og praksis på området. 

 

Med generasjonsprinsippet mener vi at dagens abonnenter /brukere i størst mulig grad skal bære 

dagens kostnader knyttet til tjenestene.  Kommunen har likevel lov til å ha overskudd på 

selvkostregnskapet det enkelte år som avsettes til selvkostfond, men overskuddet skal som en 

hovedregel disponeres i løpet av en 5-årsperiode. Tilsvarende gjelder for underskudd. Hensikten med 

selvkostfond er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mest mulig 

stabile. 

 

For å gjøre revisjonsprosjektet håndterlig innenfor de rammene som er tilgjengelig forslår vi å avgrense 

gjennomgangen til noen av selvkostområdene. Vi foreslår å se på de to store selvkostområdene vann 

og avløp, samt gebyrer hjemlet i plan og bygningsloven. Dersom kommunestyret ønsker at vi skal se 

på flere/andre områder er dette selvsagt mulig. Vi foreslår ikke å se på selvkostberegning for avfall da 

dette best kan gjøres ved en selskapskontroll av HRA. 

 

Selvkost og gebyrer for vann og avløp påvirkes blant annet av endring i kapitalkostnader som følge av 

investeringer og eventuelle endringer i driftsutgifter til vedlikehold av ledningsnettet.  

Gebyrutviklingen påvirkes dermed i stor grad av hvordan en planlegger, budsjetterer og gjennomfører 

investeringer og vedlikehold. 
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Selvkost for byggesaksbehandling mv påvirkes først og fremst av lønnskostnadene for arbeid med 

saksbehandling og godkjenning av byggesaker. Selvkost innenfor byggesaksområdet skiller seg fra 

selvkost på vann og avløp ved at en ikke bare må se på selvkost på et overordnet nivå, men også pr 

sakstype.  

 

Vi har formulert følgende problemstillinger (avgrenset til gjennomgang av vann og avløp og byggesak): 

 

1. Hva er de viktigste årsakene til svingninger i gebyrer og selvkostfond i perioden 2014-

2019?  (Kartlegging) 

2. Baseres de årlige gebyrvedtakene på realistiske anslag over inntekter og kostnader på 

selvkostområdene? 

3. Er beregningene av selvkost for 2018 i samsvar med regelverket? 

4. Er bruk av og avsetning til selvkostfond i samsvar med regelverket? 

 

Selve kontrollen av selvkostberegningene (problemstilling 3) gjennomføres med utgangspunkt i 

etterkalkylene for 2018.  I de andre problemstillingene er det aktuelt å se på utviklingen de siste 3-5 

årene. 

 

Det vil kunne oppstå behov for å endre formuleringer av problemstillingene underveis i prosjektet. Ved 

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

 

4. REVISJONSKRITERIER 

 

Revisjonskriterier utgjør grunnlaget for å vurdere kommunens praksis. Revisjonskriterier kan hentes 

fra ulike rettskilder (lover, forskrifter mm), kommunestyrets vedtak, statlige føringer, faglige 

standarder mv.  

 

I dette prosjektet hentes revisjonskriteriene i hovedsak fra: 

 Lover og forskrifter for tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen. 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for beregning av selvkost, H-

3/14. 

 Andre kilder, veiledninger mv som tolker bestemmelsene 

 Kommunale vedtak, forskrifter og betalingsregulativ. 

 § 23.2 i kommuneloven om krav til forsvarlig utredning av saker til politisk behandling. 

 

Nedenfor beskriver vi kort noen sentrale bestemmelser. Vi vil redegjøre mer utførlig for 

revisjonskriteriene i revisjonsrapporten. 
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4.1 HJEMMEL FOR Å KREVE BETALING FRA BRUKERNE 

 

Det rettslige utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen borger kan pålegges å yte noe 

til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. I mange tilfeller vil kommunen være forvalter /eier av 

varene eller tjenester som borgerne er forpliktet til å benytte seg av. I slike tilfeller kreves lovhjemmel 

for å kreve betaling fra brukerne.  

 

For vann og avløp er gebyrene hjemlet i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 

og forurensningsforskriften av 1.juni 2004. Utgangspunktet for loven og forskriften er at brukerne av 

tjenesten i kommunen bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke 

pålagt full kostnadsdekning. Gebyrene skal være engangsgebyr for tilknytning og årlige gebyr for 

forbruk. 

 

Plan- og bygningsloven § 33-1 gir hjemmel for å vedta et regulativ for gebyrer til dekning av 

kommunens utgifter for følgende oppgaver: 

 Kart og eiendomsoppgaver 

 Private forslag til reguleringsplan 

 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker) 

 Refusjonssaker 

 Ulovlig byggearbeid 

 Overtredelsesgebyr. 

 

Ifølge forarbeidene til loven skal gebyrene fastsettes i forhold til arbeidsmengde for kommunen. 

Kommunen kan ta utgangspunkt i standardsatser ved at gebyrene blir basert på tiltakstype eller areal. 

Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost. 

4.2 KOMMUNALE VEDTAK OG FORSKRIFTER 

 

Følgende kommunale forskrifter inneholder grunnlag for innkreving av gebyr: 

 Forskrift om vann- og avløpsgebyr Lunner kommune, Oppland fastsatt av Lunner 

kommunestyret 20.juni 2013.  

 Forskrift for om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Lunner kommune, 

Oppland vedtatt i kommunestyret 01.07.2007, endret ved forskrift 24.04,2008. 

 Forskrift om renovasjon, Lunner kommune, Oppland vedtatt i Lunner kommunestyret 08.03 

2007.  

 
Kommunestyret har vedtatt at det skal være 100 % inndekning på selvkostområdene (jfr vår omtale i 
kap. 2.2). 
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4.3  RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 

 

Kommunal og moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for beregning av selvkost 

for kommunale betalingstjenester i 2014 1 . Formålet med retningslinjene er å gi veiledning til 

utmålingen av gebyrer for den enkelte betalingstjeneste. Retningslinjene utfyller derfor reglene om 

brukerbetaling i særlovgivningen. Retningslinjene er ikke rettslig bindende, men kan tjene som et 

sentralt tolkningsmoment i vurderingen av hvilke kostnader en kommune kan kreve dekket gjennom 

brukerbetaling fra innbyggerne. Retningslinjene har til hensikt å angi en økonomifaglig standard for 

beregning av selvkost og praktisering av selvkostprinsippet som er i tråd med reglene i 

særlovgivningen. Eventuelle avvik fra retningslinjene bør derfor begrunnes. Lunner kommune henviser 

til retningslinjene i sine beregninger. 

 

Selvkost er i retningslinjene definert som den totale kostnadsøkningen en kommune påføres ved å 

produsere en bestemt vare eller tjeneste.  

 

Det er kun nødvendige og henførbare kostnader som kan belastes selvkostregnskapet. Med 

henførbare kostnader menes kostnader som kan relateres til aktiviteter som er nødvendige for 

fremstillingen av en vare/tjeneste.  

 

I retningslinjene for selvkost skilles det mellom: Direkte kostnader og henførbare indirekte kostnader. 

Direkte kostnader er arbeid, varer og tjenester som blir benyttet i tjenesteytingen på det aktuelle 

området. Henførbare indirekte kostnader er deler av kostnader til interntjenester (f.eks regnskap, 

revisjon, fakturering) som er nødvendig for å gi en helhetlig tjeneste til brukerne. 

 

Kapitalkostnader består av avskrivninger og alternativkostnad. En avskrivningskostnad er en kostnad 

som tar hensyn til tap av verdi i kapital knyttet til løpende bruk over tid. En alternativkostnad er en 

kalkulatorisk rentekostnad, dvs den avkastningen som kommunen alternativt kunne oppnå ved å 

plassere pengene tilsvarende investeringsbeløpet i markedet.  

 

Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond. Selvkostresultatet, dvs differansen mellom 

gebyrinntekter og beregnet selvkost i selvkostregnskapet, avsettes til et selvkostfond (ved overskudd) 

eller motregnes mot et selvkostfond (ved underskudd). Slik avregning forutsetter at kommunestyret 

har vedtatt full kostnadsdekning for tjenesten. Et positivt selvkostresultat tilbakeføres som hovedregel 

brukerne av selkosttjenesten innen fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn 

senest innen fem år. 

 

 

 

                                                           
1 Rundskriv H-3/14 
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4.4 PLANLEGGING, BUDSJETTERING OG GJENNOMFØRING 

 

Kommunestyrets fastsetting av gebyrer må baseres på en forsvarlig saksutredning, jf. kommunelovens 

§ 23.2.  Det vil si at gebyrvedtaket må baseres på en budsjettkalkyle for de neste 3-5 år, med så 

realistiske inntekts- og kostnadsoverslag som mulig.  

 

En usikkerhetsfaktor for fastsettelse av gebyrer på vann og avløpsområdet er omfanget av og 

gjennomføringen av investeringer og vedlikehold. Kommunen bør ha gode planer for vedlikehold og 

investeringer for å kalkulere kostnadene inn i fremtidige selvkostkalkyler. I «Veiledning for praktisering 

av selvkost i vann- og avløpssektoren» fra Norsk Vann vises det til at kommunen bør ha en hovedplan 

for vann og avløp som har et 15-20 års perspektiv.  Hovedplanen bør revideres hvert 4. år.  Siden 

sektoren skal finansieres med gebyrer fra abonnentene, må det ifølge veilederen utføres 

selvkostberegninger som viser hvordan gebyrene påvirkes av gjennomføringen av hovedplanen.  

 

5. METODE OG GJENNOMFØRING 

 

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

som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norges Kommunerevisorforening. 

 

Metode 

Prosjektet vil i hovedsak bli gjennomført ved dokumentgjennomgang supplert med intervjuer av ledere 

og saksbehandlere som har ansvaret for/arbeider med planlegging, budsjettering, beregning av 

selvkost og fastsettelse av gebyrer når det gjelder vann og avløp og plan- og byggesaksbehandling. 

 

For å besvare problemstilling 1 vil vi for en periode på 3-5 år se på utviklingen i de ulike elementene av 

selvkostregnskapene i etterkalkylen sammenlignet med budsjettkalkylene. Herunder er det aktuelt å 

undersøke om investeringer og driftsmessig vedlikehold er gjennomført i samsvar med 

forutsetningene i budsjett/økonomiplan. Vi vil se på hvilke begrunnelser som ble gitt for endringer i 

gebyrer fra år til år. 

 

For å svare på problemstilling 2 vil vi benytte noe av det materialet vi har samlet inn under 

problemstilling 1. Vi vil dessuten undersøke nærmere grunnlaget for inntekts- og kostnadsanslagene i 

selvkostkalkylene/budsjettkalkylene. Her er det blant annet aktuelt å se på sammenhengen mellom 

investeringsplaner og vedlikeholdsplaner for vann og avløp, kostnadsoverslag og prioriteringer i 

budsjett/økonomiplan og beregninger av anslag for kapitalkostnader i selvkostregnskapet.  

 

I problemstilling 3 og 4 undersøker vi etterlevelsen av lover og regler som gjelder for utarbeidelse av 

selvkostregnskapene og ved behandling av overskudd og underskudd på selvkostregnskapet. Her vil vi 

be om å få tilgang til beregningsmodellen Momentum. Vi vil legge vekt på kommunens dokumentasjon 

av selvkostberegningene. 
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Gjennomføring 

Vi anslår en ressursbruk på 300 timer inkl. denne prosjektplanen. Det er vanskelig å anslå 

ressursbruken helt nøyaktig på forhånd fordi vi ikke har detaljkunnskap om kommunens systemer og 

hvor arbeidskrevende det blir å innhente nødvendige data. Vi vet heller ikke på forhånd hvilke funn vi 

kommer til å gjøre og i detalj hvilke vurderinger som vi må gå inn på. Ressursbruken kan derfor bli både 

litt høyere eller litt lavere enn anslått.  

 

Vi planlegger oppstart i løpet av juni 2019 og gjennomføring og framlegging av rapport for 

kontrollutvalget i løpet av høsten 2019.  Vi vil gi beskjed til kontrollutvalget dersom denne 

fremdriftsplanen blir vesentlig endret. 

 

Prosjektarbeidet vil i hovedsak bli utført av forvaltningsrevisor Kari Robbestad.  Reidun Grefsrud vil 

være oppdragsansvarlig for prosjektet. 
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REFERANSER 

 

Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13.mars 1981 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.mars 2012 

Plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 

Forurensningsforskriften av 1.juni 2004 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, H-3/14 - Retningslinjer for beregning av selvkost. 

Norsk Vann, veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren 

  

Kommunale forskrifter 

 Forskrift om vann- og avløpsgebyr Lunner kommune, Oppland fastsatt av Lunner 

kommunestyret 20.juni 2013.  

 Forskrift for om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Lunner kommune, 

Oppland vedtatt i kommunestyret 01.07.2007, endret ved forskrift 24.04,2008. 

 Forskrift om renovasjon, Lunner kommune, Oppland vedtatt i Lunner kommunestyret 08.03 

2007.  

Kommunale dokumenter 

Noter til årsregnskap 2018 

Noter til årsregnskapet 2017 

Noter til årsregnskap 2016 

Gebyrer og betalingssatser 2018 – K-sak 152/2017 

Gebyr og betalingssatser 2019 K-sak 128/18 

Notat til kommunestyresak 128/2018 

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022  
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VEDLEGG 1 ORGANISASJONSKART 
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VEDLEGG 2 SELVKOSTNOTE FOR 2018 

Kilde: note 23 i kommunens årsregnskap 

 
 

 
Eierseksjonering er et nytt selvkostområde fra 2018. Tidligere var dette en del av byggesak. 

 

 

 

Etterkalkyle selvkost 2018 Vann Avløp Slamtømming Feiing Renovasjon

Driftsinntekter 8 516 398kr          13 424 307kr        1 869 688kr        1 967 302kr        12 084 256kr        

Driftskostnader 10 231 118kr        15 563 417kr        2 151 691kr        1 482 398kr        12 188 287kr        

Overskudd/Underskudd -1 714 720kr        -2 139 110kr        -282 003kr         484 904kr           -104 031kr            

Dekningsgrad 83,2 % 86,3 % 86,9 % 132,7 % 99,1 %

Bundet fond pr. 01.01 2 267 083kr          633 549kr             672 453kr           114 742kr           1 130 150kr          

Avsatt/bruk fond -1 681 310kr        -2 149 443kr        -269 409kr         493 370kr           -77 019kr              

Bundet fond pr. 31.12 585 773kr             -1 515 894kr        403 044kr           608 112kr           1 053 131kr          

Etterkalkyle selvkost 2018 Reguleringssaker Byggesaker Oppmåling Eierseksjonering

Driftsinntekter 676 200kr                1 898 463kr        761 615kr           4 025kr                   

Driftskostnader 621 118kr                2 299 274kr        1 085 693kr        32 561kr                 

Overskudd/underskudd 55 082kr                  -400 811kr          -324 078kr          -28 536kr                

Dekningsgrad 108,9 % 82,6 % 70,2 % 12,4 %

Bundet fond pr. 01.01 -281 913kr              217 760kr           509 464kr           -kr                       

Avsatt/bruk av fond 49 053kr                  -400 400kr          -315 844kr          -28 874kr                

Bundet fond pr. 31.12 -232 860kr              -182 640kr          193 620kr           -28 874kr                

Etterkalkyle selvkost 2018  private avløpsanlegg

Dispensjajon fra 

kommuneplan

Behandling av 

utslippsaker

Driftsinntekter 494 038kr                        133 000kr            193 125kr        

Driftskostnader 406 635kr                        152 738kr            245 377kr        

Overskudd/underskudd 87 403kr                          -19 738kr             -52 252kr         

Dekningsgrad 121,5 % 87,1 % 78,7 %

Bundet fond pr. 01.01 85 189kr                          -67 955kr             212 857kr        

Avsatt/bruk av fond 90 458kr                          -21 581kr             -47 827kr         

Bundet fond pr. 31.12 175 647kr                        -89 536kr             165 030kr        



 
1

 
SAK NR. 34/2019 

 
Lunner kommune       
   

 
 

 
 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.               
Kontrollutvalget 05.06.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

  
 
Saksdokumenter:   

 
1. Saksliste kommunestyrets møte den 2/5-19 

 
2. Saksliste kommunestyrets møte den 23/5-19 

 
3. Protokoll fra møte i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 

26.03.2019 
 

4. Protokoll fra møte i generalforsamlingen i HRA AS  
 

5. Diverse avisartikler 
 

6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 

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

 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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