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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

LUNNER KOMMUNE 

 

Onsdag 18. september 2019 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 – 1510. 

 

Som medlemmer møtte: 

Terje Vestby (Ap)  

Hege Heiberg (Sp) 

Synnøve Lohne-Knutsen (H) 
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:  

Tove Brorson, leder (V) 

Kai Roar Dahl, nestleder (H)  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Jarle Krakk (H), første vara for H, Frp, Krf, V 

 

Ellers møtte: 

Ordfører: Harald Tyrdal (sakene 35-37). 

Fra administrasjonen: Rådmann Dag Flacké (sakene 38 og 39), kommunalsjef Strategi og samfunn 

Erica Sanger-Elnaes (sakene 38 og 39), enhetsleder for Veg, vann og avløp, Atle Hermansen (sak 

38) og fagleder byggesak, Anne Låveg (sak 39). 

Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (sak 41). 

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. 
 

 

Møtet ble innledet med valg av møteleder. Terje Vestby ble enstemmig valgt.   

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 
 

 

Til behandling: 
 

SAK NR. 35/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.2019 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.06.2019 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 36/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET OM 

DAGTILBUDEET PÅ FRØYSTAD 

 

Fra behandlingen: 

Møtet ble lukket under behandlingen av saken, jf. kommunelovens  

§ 31, jf. offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13.  
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Henvendelsen ble gjennomgått og drøftet. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalget ønsker å følge opp henvendelsen. 

 

2. Rådmannen inviteres til neste møte for å kommentere påstandene 

som fremsettes. 

 

 

 

SAK NR. 37/2019 KOMMUNEBAROMETERET 2019 – LUNNER KOMMUNE 

 

Fra behandlingen: 

Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte 

Kommunebarometeret 2019 for Lunner kommune. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalget har merket seg følgende: 
 

•  Lunner kommune er rangert som nr. 185 av landets 

kommuner, justert for inntektsnivå. 

• 47 % av nøkkeltallene har blitt bedre. 

 

2. Følgende tema/områder tas med som innspill til arbeidet med og 

ny plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023 

(utarbeides første halvår 2020):    

 

• Grunnskole: 

➢ Utdannelse (378.plass): Andel lærere med 

kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og 

matematikk på 8.-10. trinn ligger godt under 

gjennomsnittet for landet. 

• Barnehage (346. plass):  

➢ Barnehage scorer generelt dårlig og har gjort det over 

flere år. Området vil derfor være interessant å følge 

opp. 

• Barnevern (248. plass): 

➢ Kommunen har en tydelig satsing på området, bl.a. 

gjennom tilføring av ekstra ressurser og deltakelse i 

nettverksprosjektet «Barnevernsløftet». Med 

bakgrunn i dette må det forventes forbedringer i 

nøkkeltall på området i 2019. Den videre utviklingen i 

nøkkeltall følges opp. Av andre tema innenfor 

området som kan være aktuelt å følge opp er:  

- Brukermedvirkning. 

• Helse:  

➢ Psykisk helsearbeid (307. plass): Årsverk av 

psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere er lav 

sammenlignet med andre kommuner. Hva er årsaken 

til dette? 

• Sosialtjenesten: 

➢ Bolig (351. plass): Andel søknader om kommunal 

bolig som blir innvilget er lav i Lunner kommuner 

sammenlignet med gjennomsnittet i landet. Hva er 

årsaken til dette? 
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• Kultur:  

➢ Musikkskole (369. plass): Andel av elevene som går 

på kommunens musikk- og kulturskole er lav 

sammenlignet med landsgjennomsnittet. Hva er 

årsaken til dette? 

• Vann og avløp: 

➢ Vannkvalitet – E-coli (377. plass):  

Nøkkeltallet har også i år en svært dårlig score 

(forrige år: 394. plass). Årsaken til den svake 

plasseringen i fjor ble av administrasjonen forklart 

med en mulig feil i forbindelse med en konkret 

prøvetaking. At kommunen også i år scorer lavt synes 

rart.  

Dette følges opp slik: Rådmannen/administrasjonen 

inviteres til å orientere om årsaken til den svake 

plasseringen.  

• Vedlikehold av bygg:  

➢ Kontrollutvalget har merket seg at nøkkeltallet 

«Vedlikehold av bygg» ikke er videreført i 

Kommunebarometeret 2019. I Kommunebarometeret 

for 2018 ble kommunen rangert på 372. plass, der 

utgifter til vedlikehold bygg var registrert med 31 

kroner pr. m2. Kontrollutvalget fulgte opp saken 

overfor administrasjonen og ble orientert om at tallet i 

realiteten var noe høyere (45 kroner pr. m2). Dette er 

fortsatt lavt sammenlignet med gjennomsnittet i 2018 

(108 kroner pr. m2).  

 

 

 

SAK NR. 38/2019 SELVKOSTOMRÅDER OG EFFEKTIV DRIFT 

 

Fra behandlingen: 

Kommunalsjef Strategi og samfunn, Erica Sanger-Elnaes, orienterte om 

kommunens muligheter for å vurdere effektivitet innenfor 

selvkostområder gjennom bl.a. bruk av kostra-tall og måling av 

produktivitet. Gjennomgangen ble i hovedsak rettet mot områdene plan, 

byggesak, vann og avløp.    

 

Enhetsleder for Veg, vann og avløp Atle Hermansen orienterte om 

gebyrutviklingen i Lunner kommune innenfor vann og avløp, og 

sammenligninger av nøkkeltall med andre kommuner. Hovedpunktene 

fra Effektivitetsbarometer VA (utarbeidet av EnviDan Momentum) ble 

presentert.  

 

Rådmann Dag Flacké supplerte orienteringene.  

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Administrasjonens presentasjon av sine vurderinger omkring 

effektivitet innenfor selvkostområder, tas til orientering.  

 

2. Med bakgrunn i orienteringene i møtet har kontrollutvalget 

inntrykk av at administrasjonen har et bevisst forhold til 
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målsettingen om effektiv drift innenfor de presenterte områdene.  

 

3. Kontrollutvalget tar presentasjonen av Effektivitetsbarometeret 

for VA-sektoren i Norge til orientering (rapport utarbeidet av 

EnviDan Momentum).  Barometeret sammenligner 

kommunens vannforsynings- og avløpshåndteringstjenester med 

nabokommunene, respektive KOSTRA-gruppe og landet som 

helhet. Kontrollutvalget har merket seg kommunens 

resultater/plassering i barometeret: 

 

 
 

 

 

SAK NR. 39/2019 TILSYN MED BYGGESAKER (ETTERLEVELSE AV PLAN OG 

BYGNINGSLOVEN § 25-1)  

 

Fra behandlingen: 

Fagleder byggesak Anne Låveg presenterte kommunens strategiplan for 

tilsyn og oppfølging av ulovlige byggetiltak i Lunner kommune 2018-

2020 (delt ut i møtet). Tilsynsstrategien ble vedtatt av kommunestyret 

den 06.09.2018 (k.sak 78/18). Følgende hovedtema ble gjennomgått i 

møtet: 

• Mål for tilsynsarbeidet 

• Organisering av tilsynsarbeidet 

• Strategi for oppfølging av ulovligheter 

• Prioritering av saker 

• Virkemidler 

• Rapportering, herunder Kostra-rapportering 2018 

 

Rådmann Dag Flacké og kommunalsjef Strategi og samfunn Erica 

Sanger-Elnaes deltok under behandlingen av saken. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalget tar kommunens tilsynsstrategi for 2018-2020 til 

orientering.  

 

2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget  

inntrykk av at kommunen har etablert et system for å sikre at 

kommunen etterlever sin plikt til å gjennomføre tilsyn i 

byggesaker i tråd med plan og bygningslovens §25-1.  

 

3. Kontrollutvalget tar til orientering at det ble gjennomført 23 

tilsyn i 2018. 
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SAK NR. 40/2019 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020 

 

Fra behandlingen: 

Fremlagt forslag til budsjett for 2020 ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

Kontrollutvalgets budsjett for 2020 (ansvar 1000, tjeneste 

1101/1102) fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 1 510 000, 

med utgangspunkt i følgende fordeling: 

 

Art Konto                      Beløp 

10801 Godtgjørelse folkevalgte 40 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 
10803 Møtegodtgjørelse folkevalgte  40 000 
10991 Arbeidsgivergiveravgift               13 000 
11003 Abonnementer og faglitteratur 15 000 
11151 Bevertning 2 000 
11502 Kursavgifter 35 000 
11601 Skyss og kostgodtgjørelse 1 000 
12003 Edb-utstyr 15 000 
13701 Kjøp av tjenester fra private 

(sekretærtjenester) 

290 000 

13751 Kjøp fra Innlandet Revisjon IKS  1 049 000 
14291 Moms påløpet i driftsregnskapet 72 000 
17291 Momskompensasjon (inntekt) - 72 000 

                             SUM KONTROLLUTVALG OG 

REVISJON 

1 510 000 

 

 

 

 

SAK NR. 41/2019 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 

2020 

  

Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 

oppdragsavtalen. Som en del av presentasjonen ble 

benchmarking/sammenligning av revisjonskostnader mellom kommuner 

for 2018 også lagt frem. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Oppdragsavtale for 2020 godkjennes under forutsetning av at 

kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til budsjett 

for 2020. 

 

2. Kontrollutvalget har merket seg at ny kommunelov utvider 

minimumskravet til revisjon til også å omfatte «forenklet 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen», jf. 

kommunelovens § 24-9. Den nye oppgaven innebærer en 

vurdering av om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller 

vedtak knyttet til kommunens økonomiforvaltning. Forslag til ny 

oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2020 tar hensyn 

til den nye oppgaven.   
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SAK NR. 42/2019 REFERATSAKER 

 

Følgende saker ble referert: 

1. Protokoll fra møte i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 

26.03.2019 

2. Protokoll fra ordinær generalforsamling Hadeland Energi AS 

05.06.2019 

3. Protokoll fra ordinær generalforsamling Hadeland Kraft AS 

05.06.2019 

4. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2019 - Kontrollutvalget 

5. Diverse avisartikler 

6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

7. Henvendelse til kontrollutvalget (e-post/brev til kontrollutvalget av 

16.09.2019 ble referert). 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Roa, 18. september 2019. 

 

 

_________________________  

Terje Vestby   

Fungerende leder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Roa, 18. september 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESTE MØTE 
 

Dato: ONSDAG 2. OKTOBER 2019  

Tidspunkt: KL. 0830 

Aktuelle saker:  

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

• Forundersøkelse: Innkjøp/etterlevelse lov om off. anskaffelser (sak 31/19) 

• Oppfølging av henvendelse vedr. dagtilbudet på Frøystad (KU-sak 36/19) 

• Vannkvalitet (oppfølging av Kommunebarometeret 2019, jf KU-sak 37/19) 

• Tertialrapport 2/2019 fra Innlandet Revisjon IKS 

• Egenevaluering valgperioden 2015-2019 – Kontrollutvalget 

• Planlegging av første møte i ny valgperiode  
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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. 

✓ Praksis i andre kommuner.  

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

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

• 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) 

• 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  

➢ 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:  

• Revisjonsprosjekt: Selvkost (KU-sak 33/19, ferdig høsten 2019) 

• Forundersøkelse: Innkjøp/etterlevelse lov om off. anskaffelser (sak 31/19 – 

tidlig i 2020) 

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 – endret til onsdag 18.09.2019 kl. 0830 

• Onsdag 02.10.2019 kl. 0830 

• Onsdag 04.12.2019 kl. 0830  


