
Kontrollutvalget i Lunner 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post: kjetil@kontrollutvalget.no 
 

 

 

Gjøvik, 25. september 2019. 
J.nr./referanse: 17-19/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 2. oktober 2019 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1500 
Sted:  Møterom Utsikten, rådhuset  
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på e-post kjetil@kontrollutvalget.no, eller 
på telefon/SMS 995 77 903. 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 

Sak 44 – Oppfølging av henvendelse vedr. dagtilbudet på Frøystad: 
 Kommunalsjef Helse og omsorg, Solveig Olerud, orienterer. Saken er satt opp til 

behandling kl. 0900. 
 
Sak 45 – Vannkvalitet: 

 Enhetsleder for Veg, vann og avløp, Atle Hermansen, orienterer. Saken er satt opp 
til behandling kl. 1030. 

 
Sak 46 – Prosjektplan: Praktisering av bemannings- og pedagognormen i barnehagene: 

 Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingvild Selfors 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 2. oktober 2019 kl. 0830 
 
 

 
SAK NR. 43/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.09.2019 
 
SAK NR. 44/2019 OPPFØLGING AV HENVENDELSE OM DAGTILBUDET PÅ 

FRØYSTAD 
 
SAK NR. 45/2019 VANNKVALITET - OPPFØLGING AV 

KOMMUNEBAROMETERET 2019  
 
SAK NR. 46/2019 PROSJEKTPLAN: PRAKTISERING AV BEMANNINGS- OG 

PEDAGOGNORM I BARNEHAGENE 
 
SAK NR. 47/2019 TERTIALRAPPORT 2/2019 FRA INNLANDET REVISJON IKS  
 
SAK NR. 48/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 

KOMMUNESTYRETS SAK OM DETALJREGULERING FOR 
FRØISLI (K.SAK 92/2019) 

 
SAK NR. 49/2019 EGENEVALUERING – KONTROLLUTVALGETS 

VIRKSOMHET 2015-2019 
 
SAK NR. 50/2019 PLANLEGGING AV FØRSTE MØTE I NY VALGPERIODE 
 
 
 
 

Roa, 24. september 2019. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Rådmannen 
- Vararepresentanter til kontrollutvalget 
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SAK NR. 43/2019 

 
Lunner kommune  

     
 

 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.09.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 02.10.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 18.09.2019 Vedlegg 1 

 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.09.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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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 

DAGTILBUDET 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 



4 
 

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  
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SAK NR. 44/2019 

 
Lunner kommune  
     

 
 
 
 
OPPFØLGING AV HENVENDELSE OM DAGTILBUDET PÅ 
FRØYSTAD 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                     
Kontrollutvalget 02.10.2019  Kjetil Solbrækken Vedlegg – offentlighet, 

jf. off. loven § 13.
         
Saksdokumenter:   
1. Henvendelse til kontrollutvalget – juni 2019 Vedlegg 1 (UNNTATT OFF.) 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse vedr. dagtilbudet på Frøystad. Henvendelsen ble 
behandlet i kontrollutvalgets møte den 18.09.2019 der det ble fattet slikt vedtak (sak 36/19): 
 

1. Kontrollutvalget ønsker å følge opp henvendelsen. 
2. Rådmannen inviteres til neste møte for å kommentere påstandene som fremsettes. 

 
 
I tråd med vedtaket er rådmannen/administrasjonen invitert til saken for å kommentere påstandene. 



 
1

 
SAK NR. 45/2019 

 
Lunner kommune  
     

 
 
 
 
VANNKVALITET - OPPFØLGING AV 
KOMMUNEBAROMETERET 2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                     
Kontrollutvalget 02.10.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Utdrag fra kommunebarometeret 2019 – Vann og avløp Vedlegg 1  

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 18.09.2019 i sak om 
Kommunebarometeret 2019, der det blant annet temaet vannkvalitet ble berørt. Dette ble formulert slik 
i vedtaket: 
 

 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.  

 
Med bakgrunn i vedtaket er administrasjonen invitert til å orientere.  
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 



 

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som 
praktisk mulig. Samtidig er det viktig å se helheten. 
Det sentrale er om det er sammenheng mellom 
gebyrene og den anslåtte kvaliteten. Vann, avløp, 
renovasjon og feiing er inkludert. Summene er justert 
for den generelle lønns- og prisveksten i 
kommunesektoren, og vises dermed i faste 2018-
kroner. Gebyrene har sunket det siste året, og er i 
snitt på 11206 kroner. Gebyrene for vann, avløp, 
renovasjon og feiing i Lunner er midt på treet. Lave 
gebyrer er positivt i barometeret. Men det skal helst 
ikke bety at anleggene er utdaterte og dårlig 
vedlikeholdt. 

Nesten alle innbyggere tilknyttet kommunale 
vannverk har tilfredsstillende kvalitet på vannet. De 
fire nøkkeltallene for vannkvalitet i barometeret 
bidrar særlig til å identifisere kommuner hvor dette 
ikke er tilfellet. Det er først og fremst pH-verdier som 
er et problem i en del kommuner. 

Lekkasje fra vannledningsnettet er et problem i 
mange kommuner, hvor en stor del av vannet rett og 

slett forsvinner. Det er dårlig utnyttelse av ressursene, 
og her er det ingen bedring å spore over tid. I snitt 
forsvinner fortsatt 29,8 prosent av vannet på veien. I 
de dårligste kommunene er lekkasjen på rundt eller 
over 60 prosent. Ifølge statistikken lekker det en god 
del fra ledningsnettet i Lunner  Mange kommuner har 
langt bedre statistikk. 

Fornyingen av vannledningsnettet har de tre siste 
årene vært midt på treet, men på et punkt Kommune-
Norge samlet sett ikke er spesielt gode på. 

I tillegg til fornyelsestakten for vann- og avløpsnett, 
har vi i år også med gjennomsnittlig alder for 
ledningsnettet. Vannledningsnettet i Kommune-
Norge som har en kjent alder, er i snitt 33 år gammelt. 
I Lunner er snittet 29 år. Det gir kommunen en 121. 
plass på denne tabellen. 

Heller ikke spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på 
nasjonalt nivå. Andelen av spillvannsnettet som er 
fornyet siste tre år er nå 0,6 prosent. Utskifting av 
spillvannsnettet i Lunner har vært prioritert på nivå 



 
1
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Lunner kommune   
 
 
 
 
 

 
PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON: TIDLIG 
INNSATS I BARNEHAGEN  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 02.10.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

      
Saksdokumenter:   
1. Prosjektplan: Praktisering av bemannings- og pedagognorm i 

barnehagene (Innlandet Revisjons IKS, 2019-802/IS) 
Vedlegg 1 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets bestilling til Innlandet Revisjon IKS i møte den 
17.10.2018, sak 42/2018:  
 

Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt der 
formålet er å vurdere i hvilken grad bemanningsnormen og pedagognormen oppfylles i den 
praktiske hverdagen ute i barnehagene.  

 
Videre ble det i sak 53/2018, i møtet den 05.12.2018, vedtatt at prosjektplanen skulle følges opp høsten 
2019, etter at lovpålagt bemanningsnorm var trådt i kraft.  
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Normen er hjemlet i barnehageloven § 18. Normen er innført fra 01.08.2018, med ett års frist for 
kommunen til å innfri kravet. Dersom kravet ikke er innfridd pr. 01.08.2019 må barnehageeier søke 
dispensasjon. 
 
Vedlagt følger utarbeidet prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området.  
 
Prosjektplanen angir følgende formål og problemstillinger:  
 

Formålet med revisjonsprosjektet er å vurdere i hvilken grad bemanningsnormen og 
pedagognormen oppfylles i den praktiske hverdagen ute i barnehagene. 
 
Problemstillinger for prosjektet er formulert slik: 

1. Er bemanningen i barnehagene i Lunner i tråd med gjeldende bemannings- og 
pedagognorm?  

2. Hva er den reelle bemanningen i barnehagene, dersom en tar hensyn til sykefravær?  
 
 
Ressursbruken for revisjonsprosjektet er anslått til ca. 250 timer (eksklusive arbeidet med foranalysen) 
med oppstart tidlig i 2020.  
 
Planen presenteres nærmere av Innlandet Revisjon IKS i møtet. 
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.  
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Lunner kommune 

 

Innlandet Revisjon IKS 

 



Praktisering av bemannings- og pedagognorm i  barnehagene 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 2 

 

1. INNLEDNING 

 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sitt møte den 17.10.18, sak 42/2018: 

 

Innlandet Revisjon IKS bes om å lage en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt der formålet 

er å vurdere i hvilken grad bemanningsnormen og pedagognormen oppfylles i den praktiske  

hverdagen ute i barnehagene.    

 

Videre ble det i sak 53/2018, i møtet den 5.12.18, vedtatt at prosjektplanen skulle følges opp høsten 

2019, etter at lovpålagt bemanningsnorm var trådt i kraft. 

 

1.2 BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA 

 

Fylkesmannen gjennomførte i 2015 et tilsyn som omhandlet Lunner kommune som 

barnehagemyndighet. Målet med tilsynet var å undersøke hvorvidt barnehagelovens krav på området 

ble etterlevd. Tilsynet avdekket flere avvik. 

 

Vinteren 2018 ønsket kontrollutvalget å følge opp tilsynsrapporten, og det ble konkludert med at 

tilsynet hadde bidratt til læring og forbedring i kommunen. Kontrollutvalget merket seg imidlertid at 

høyt sykefravær så ut til å være en utfordring i barnehagene og fattet vedtak om å se nærmere på 

hvordan høyt sykefravær blant ansatte påvirket driften av barnehagene.  

 

Innlandet Revisjon IKS presenterte en foranalyse om temaet i KU-møtet den 21.3.18. Kontrollutvalget 

ønsket å avvente bestillingen av et revisjonsprosjekt til høsten 2018, ifm at administrasjonen skulle 

orientere om status og gjennomførte tiltak knyttet til Handlingsplan for nærvær 2017-2020.   

 

Kontrollutvalget har vært opptatt av hva som er den reelle bemanningen i barnehagene, når en tar 

hensyn til sykefravær. Det ble innført ny bemannings- og pedagognorm i barnehagene fra 1.8.2018. På 

denne bakgrunn ønsket kontrollutvalget å dreie en forvaltningsrevisjon mot hvordan den nye 

bemanningsnormen oppfylles i kommunen, både i forhold til den formelle bemanningen og den reelle 

bemanningen. 

 

1.3 NY BEMANNINGS- OG PEDAGOGNORM 
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Stortinget har vedtatt bemanningsnorm for barnehager, jf barnehageloven § 18. Normen ble innført 

1.8.2018, med ett års frist til å innfri kravet. Dersom kravet ikke er innfridd pr 1.8.19 må barnehageeier 

søke dispensasjon.   

 

Den nye bemanningsnormen sier at barnehagene skal ha minimum én ansatt pr tre barn under 3 år og 

én ansatt pr seks barn over 3 år. Tidligere inneholdt loven kun et generelt krav om at bemanningen 

skulle være forsvarlig.  

  

I forbindelse med innføringen av normen ble det bevilget ekstra finansiering med 60 mill til private 

barnehager og 40 mill til kommunale barnehager fordelt på de kommunene som hadde for lav 

bemanning. 

 

Det er i tillegg vedtatt en skjerpet pedagognorm, jf forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon 

i barnehager, § 1 andre ledd. Denne sier at det skal være minst én pedagogisk leder pr sju barn under 

3 år og minst én pedagogisk leder pr fjorten barn over 3 år. Tidligere var kravet ni og atten barn pr 

pedagogisk leder. Pedagognormen ble gjeldende fra 1.8.2018.  

 

Bemanningsnormene gjelder ikke familiebarnehager og åpne barnehager.  

 

1.4 SYKEFRAVÆRET I BARNEHAGENE   

 

Utvikling i totalt sykefravær i barnehagene i Lunner kommune1 

 

 4. kv. 2012- 
3. kv. 2013 

4. kv. 2013- 
3. kv. 2014 

4. kv. 2014- 
3. kv. 2015 

4. kv. 2015 
3. kv. 2016 

4. kv. 2016- 
3. kv. 2017 

4. kv. 2017-
3. kv. 2018 

Lunner 11,74 13,69 14,05 15,24 12,19 17,35 

Landet 12,24 12,34 12,56 12,29 12,65 12,25 

 

Som vi ser av tabellen er sykefraværet i barnehagene økende i hele perioden, med unntak av 4. kvartal 

2016- 3. kvartal 2017.  

 

Det oppgis ikke tall for sykefravær i den enkelte sektor i Lunner kommunes årsmelding eller 

tertialrapporter. I tertialrapportene oppgis tall for totalt sykefravær i kommunen.   

 

1.5 FAKTA OM BEMANNINGEN I BARNEHAGENE 

I følge KOSTRA hadde Lunner kommune i gjennomsnitt 6,2 barn pr årsverk til basisvirksomhet i 

barnehager (kommunale + private) i 2017 og i 2018. Dette er ikke i tråd med nye krav til 

grunnbemanning og det forventes derfor at Lunner kommune har gjennomført tiltak for å redusere 

                                                           
1 Tallene i tabellen er hentet fra KS. 
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antall barn pr ansatt for barnehageåret 2019/2020. Det nasjonale gjennomsnittet for 2018 var 5,8 

barn.  

 

Når det gjelder andel ansatte med barnehageutdanning2 er det nasjonale gjennomsnittet for 2018 på 

39,8%. KOSTRA-tallene for Lunner kommune viser en andel barnehagelærere på 40,8% i 2017 og 40,7% 

pr 31.12.18. Dersom pedagognormen er oppfylt skal andel barnehagelærere ift grunnbemanning være 

minimum 42,9%. Grunnbemanningen er alle ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna. Året 

2019 er det første hele året med ny pedagognorm og det forventes at Lunner kommune har 

gjennomført tiltak for å øke andel ansatte med barnehageutdanning i barnehagene3.  

 

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER  

 

Formålet med revisjonsprosjektet er å vurdere i hvilken grad bemanningsnormen og pedagognormen 

oppfylles i den praktiske hverdagen ute i barnehagene.   

 

Vi har formulert følgende problemstillinger: 

 

1. Er bemanningen i barnehagene i Lunner i tråd med gjeldende bemannings- og pedagognorm? 

2. Hva er den reelle bemanningen i barnehagene, dersom en tar hensyn til sykefravær? 

 

I og med at bemanningsnormene ikke gjelder for familiebarnehager vil forvaltningsrevisjonen dreie 

seg om de ordinære barnehagene i kommunen. Lunner kommune har pr august 2019 seks kommunale 

og fire private ordinære barnehager.  

 

I den første problemstillingen vil vi kartlegge grunnbemanningen ved alle de ordinære barnehagene i 

kommunen etter den 1.8.19 og vurdere denne opp mot gjeldende bemannings- og pedagognorm. Det 

kan være aktuelt å gå nærmere igjennom kommunens beregninger av behovet for ansatte i 2-3 av 

barnehagene, da dette er avhengig av barnas oppholdstid. Det kan også være aktuelt å se på eventuelle 

rutiner for bruk av vikarer, etc. 

 

I den andre problemstillingen vil vi prøve å kartlegge den faktiske bemanningen i noen utvalgte 

barnehager i en avgrenset periode. Revisjonen foreslår å se på den faktiske bemanningen over en uke 

i tre kommunale og to private barnehager. Her vil vi ta hensyn til sykefravær og bruk av vikarer, samt 

vikarenes yrkeskvalifikasjoner. Resultatet vil bli vurdert opp mot bemanningsnormene.   

 

                                                           
2 Kravet til kompetanse er barnehageutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning 

i barnehagepedagogikk. 
3 Det bemerkes at ett ekstra barn utover minimumskravet pr ansatt utløser krav om ny fulltidsstilling som 

pedagogisk leder.  
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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.  

 

3. REVISJONSKRITERIER 

 

Med kilder til revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige 

standarder, mv, som sier noe om hvordan den kommunale virksomheten skal drives innenfor det 

området vi ser på. Hensikten med revisjonskriteriene er å sette opp noen autoritative4 standarder som 

kommunens praksis kan måles opp mot, og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger.  

 

Vi har satt opp følgende kilder til revisjonskriterier for våre problemstillinger: 

 

Barnehageloven med kommentarer/forarbeider 

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager 

Eventuelle kommunale rutiner 

Nettsted Udir.no/ veileder for beregning av bemanningsbehov 

 

Konkrete revisjonskriterier vil bli utledet i forbindelse med gjennomføringen av revisjonsprosjektet. 

 

4. 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 (NKRF). 

 

Metode 

Datainnsamlingen vil gjennomføres ved en kombinasjon av intervju og dokumentanalyse. Vi vil 

intervjue personer med overordnet ansvar for barnehager i kommunen, styrere i utvalgte barnehager, 

samt representanter for tillitsvalgte. Videre vil vi gå igjennom dokumentasjon av grunnbemanning og 

beregninger som ligger til grunn for denne, samt dokumentasjon av hvem som har vært på jobb, f. eks. 

vaktlister og timelister, i noen barnehager for en avgrenset periode. 

 

Gjennomføring 

Ressursbruken til et eventuelt prosjekt er blant annet avhengig av følgende forhold: 

 Antall problemstillinger som ønskes undersøkt 

 Hvor omfattende datagrunnlag det er nødvendig å samle inn for å vurdere kommunens praksis 

opp mot revisjonskriteriene 

 Hvilke metoder som benyttes for å framskaffe datagrunnlaget 

                                                           
4 Autoritativ: toneangivende, med myndighet/autoritet. 
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 Hvor kompliserte og krevende vurderinger som må foretas  

 Hvor godt dokumentert og tilgjengelige data fra kommunens systemer er 

 

Revisjonen anslår ressursbruken til ca 250 timer (eksklusive arbeidet med 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 gjennomføring av prosjektet i løpet av vinteren 2020, med oppstart på nyåret. Utkast til 

rapport skal sendes rådmannen til uttalelse med en frist på to uker. Vi vil gi beskjed til kontrollutvalget 

ved vesentlige endringer i fremdriftsplanene. 

 

Prosjektarbeidet vil i hovedsak bli utført av oppdragsansvarlig revisor Ingvild Selfors. 

 

Prosjektet vil kvalitetssikres av oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein. 
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Lunner kommune  
 
 
 
 
 

TERTIALRAPPORT 2/2019 FRA INNLANDET REVISJON 
IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 02.10.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Tertialrapport 2/2019 fra Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Ja 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Tertialrapport 2/2019 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 m.h.t. 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). 
 

 Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon/selskapskontroll): Prognose pr. 31/12 viser at det 
ligger an til forbruk på totalt 369 timer mot budsjettert 390 timer. Differanse/mindreforbruk 
21 timer. 
 

 Møter: Prognose 31/12 = budsjett (45 timer). 
 

 Samlet ligger det an til et mindreforbruk på 21 timer. Dette utgjør ca. 20 000 kroner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Innlandet Revisjon IKS                                             
 

 
Hovedkontor: 
Kirkegata 76 
2609 Lillehammer 
Tlf. 61 28 90 80             

 

Kontor Gjøvik: 
Studievegen 7 
2815 Gjøvik 
Tlf. 61 28 90 80             

  

Kontor Otta: 
Ola Dahlsgate 3 A 
2670 Otta   
Tlf. 61 28 90 80             
 

Firma: 
E-post: postmottak@irev.no 
www.irev.no 
Postboks 988 
2626 Lillehammer 
Reg. nr. 987 769 386 MVA  
Bank kto.      1604 11 46927 

Kirkegata 76 
2609 Lillehammer 
Tlf. 61289080             
E-post: postmottak@irev.no 

 

Studievegen 7 
2815 Gjøvik 

   

Ola Dalgsgate 3 
2670 Otta   

www.irev.no 
Postboks 988 
2626 Lillehammer 
Reg. nr.   987769386MVA  
Bank kto.      16041146927 

 
 

 

Lillehammer, 16.09.2019 

J.nr./Referanse: 2019-782 BH 

 

Til Kontrollutvalget i Lunner kommune 

v/sekretariatet 

 

 

Tertialrapport 2/2019 
 

Det vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på 

samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08. og 31.12. Rapporten skal begrunne eventuelle 

vesentlige avvik mellom budsjett og prognose. 

  

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 31.08.2019. 

 

  OPPDRAGS   FORBRUK   Prognose  2019 

  AVTALE           

  Timer Pris Timer Pris Timer Pris 

REGNSKAPSREVISJON       

Revisjon av årsregnskapet 450 960 242 960   

Attestasjoner og revisjonsuttalelser 100 960 47 960   

Veiledning og bistand 30 960 46 960   

SUM REGNSKAPSREVISJON 580 960 335 960 580 960 

       

BESTILTE TJENESTER       

Bestilte mindre undersøkelser 0 1050     

Forvaltningsrevisjon  390 1050 111 1079 369 1059 

Selskapskontroll 0 1050     

SUM BESTILTE TJENESTER 390 1050 111 1079 369 1059 

       

Møter i KU og KST 45 1050 16 1050 45 1050 

       

SUM TIMER 1015   462   994   

 

 

 

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon 

Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose i følge oppdragsavtalen og 

medgåtte ressurser per 2. tertial 2019. Vi antar at tidsbruken for året samlet for regnskapsrevisjon vil 

holde seg innenfor rammene i oppdragsavtalen.  

 

 

mailto:postmottak@irev.no
mailto:postmottak@irev.no


Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

 
Prosjekt Forbruk hittil i år Prognose 2019 Kommentarer 

  Timer Kroner Pris Timer Kroner Pris   

10419 Selvkost 70 72480 1043 300 315000 1050 Prosjektplan er levert og behandles i KU i 
juni. Prosjektet gjennomføres i 2019 med 
rapportering i høst. 

10407  
Bemannings- og 
pedagognorm 
barnehagene. 

3 2850 1140 30 31500 1050 Prosjektplan legges fram på KU-møtet 
2.10.19. 

10361  
Vertskommune-
samarbeid 

39 43903 1140 39 43903 1140 Prosjektet er avsluttet og rapportert for 
kommunene i vinter.  Anslag totalt 
timeforbruk er 425 timer. Faktisk 
timeforbruk ble 481, derav 382 timer i 
2018. Fordelingsnøkkel etter antall 
samarbeid hver kommune er med på gir 
39% for Lunner (3 av 3 samarbeid). 

0533 Lunner kommune 
Totalt 
 

111 119233 1079 369 390403 1059   

Oppdragsavtale bestilte 
tjenester 

      390 409500 1050   

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Bjørg Hagen 

Daglig leder 

irbjha
Signatur
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Lunner kommune  
     

 
 
 
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 
KOMMUNESTYRETS SAK OM DETALJREGULERING 
FOR FRØISLI (K.SAK 92/2019) 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                    
Kontrollutvalget 02.10.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Henvendelse/tips til kontrollutvalget  

(e-post av 16.09.2019 fra Iver Føysli til kontrollutvalget) 
2. Klage, sak 92/19 Detaljregulering småhusbebyggelse Frøysligutua  

(brev av 16.09.2019 fra Iver Frøysli til Lunner kommune)

Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2  

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse vedr. kommunestyrets sak 92/2019 (sak: Detaljregulering, 
småhusbebyggelse Frøysligutua) – se vedlegg 1.  
 
I henvendelsen hevdes bl.a. brudd på Plan og bygningslovens bestemmelser og at saken ikke var 
tilstrekkelig utredet da den ble lagt frem til behandling i kommunestyret den 05.09.2019.  
 
Før kontrollutvalget eventuelt gjennomfører kontroller med bakgrunn i tips/ønsker fra andre, så må det 
gjøres en vurdering av om forholdet som tas opp ligger innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. 
Deretter må kontrollutvalget vurdere om man ønsker å prioritere saken mht. videre undersøkelser.  
 
Saken er en drøftingssak og legges derfor frem uten forslag til vedtak. 
 
Parallelt med at saken er sendt til kontrollutvalget, har brevskriver også sendt en klage til kommunen 
(se vedlegg 2).  
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Kommunestyrets vedtak 05.09.2019 – sak 92/2019 
 
Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken, jf. utdrag fra møteprotokollen: 
 

92/19  
Ark.: PLAN 17/419 Arkivsaksnr.: 17/419  
 
Detaljregulering for Frøisli - merknads- og vedtaksbehandling  
 
Vedtak:  
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Lunner kommune 
detaljregulering for Frøisli med følgende retting i planbestemmelsene:  
 
2.1.1 Utnyttelse, endres fra:  

«Maksimalt bebygd areal (BYA) er 20 % BYA»  
til:  
«Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) = 140 m2 BYA.  
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) = 200 m2 BRA.  
 
I tillegg kan det:  

 På hvert av feltene BFS1-BSF4 bygges en dobbeltgarasje på 
maksimalt 36 m2 BYA.  

 På felt BFS2 bygges en frittstående paviljong på øverste del av 
eiendommen på maksimalt 20 m2 BYA.»  

 
Rådmannen skal arbeide for at avkjøringen kan etableres i henhold til krav satt av 
statens vegvesen. Frist 15.11.19.  
 
Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI.  
 

 
 
Nærmere om kontrollutvalgets behandling av henvendelser fra andre: 
 
I departementets kommentarer til § 4 i forskrift om kontrollutvalg går det frem at kontrollutvalget ikke 
har plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det 
framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra 
andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører 
under utvalgets myndighetsområde og om det vil prioritere saken. 
 
Kontrollutvalget er et eget forvaltningsorgan, som er underlagt forvaltningsloven. Dette betyr bl.a. at 
alle som henvender seg til kontrollutvalget skal få svar om hvordan saken er behandlet. I og med at det 
ikke fattes noe enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, kreves det heller ikke at man begrunner et 
eventuelt avslag om å prioritere en sak.  
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle klager på 
enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som behandler slike saker, i mange kommuner er det 
formannskapet. Mange klagesaker videresendes også til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
Kontrollutvalget kan likevel på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om 
kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen, og evt. bestemme 
seg for å gjøre egne undersøkelser. 



 

E‐POST FRA IVER FRØYSLI 16/9‐19 TIL KONTROLLUTVALGET I LUNNER 
 
 
 
Fra: Iver Frøslie <iver.froslie@gmail.com>  
Sendt: mandag 16. september 2019 15:22 
Til: Kjetil Solbrækken <kjetil@kontrollutvalget.no> 
Emne: Reguleringsplan for "Småhusbebyggelse Frøisligutua" vedtatt uten adkomst 
 
 
 
Tips til kontrollutvalget i Lunner Kommune. 
 
5. september 2019 vedtok kommunestyret i Lunner enstemming "Detaljregulering for 
Frøisligutua".  Jeg tar det for gitt at kontrollutvalget har tilgang til alle de relevante dokumentene i 
saken, postlister inkludert. 
 
Vedtaket av denne planen sjokkerer meg.  Jeg tror umulig kommunestyret vet hva de har vedtatt. 
 
Meg bekjent skal kommuneadministrasjonen påse at reguleringsplaner tilfredsstiller de krav som 
stilles til dem i plan og bygningsloven.  Derunder krav til dokumentert adkomst.  Dersom slik er 
urealistisk å tilveieskaffe så er reguleringsplan ikke gjennomførbar og så vidt jeg skjønner er det også 
i strid med kommuneloven å legge planen fram for kommunestyret. 
 
Reguleringsplanen for "Småhusbebyggelse i Frøisligutua" har to mangler med hensyn til adkomst, 
som hver for seg alene burde være til hinder for at planen kan legges fram og godkjennes av 
kommunestyret ettersom plan og bygningsloven krever adkomst til regulert boligområde.  Dette 
kunne i og for seg vært løst med stramme betingelser i rekkefølgebestemmelsene, men som det 
påpekes nedenfor er rekkefølgebestemmelsene noe vage. 
 
1) Statens Veivesen har kommet med en innsigelse.  Denne er tuftet på krysset mellom 
Frøisliegutua/FV14s fysiske utforming.  Krysset tilfredsstiller ikke SVVs krav, og SVV stiller krav til 
dokumentert rett til bruk av og utbedring av dette krysset.  En slik tillatelse til utbedring av krysset 
må utstedes av hjemmelshaver til grunnen i og rundt krysset, og slik tillatelse kan ikke legges fram av 
utbygger. 
 
2) Meg bekjent trengs også rett til adkomst over annen manns grunn.  Ettersom jeg er tinglyst 
hjemmelshaver av grunnen i Frøisligutuas nedre del, finner jeg det underlig at en reguleringsplan 
som innebærer adkomst over min grunn vedtas uten at det foreligger noen form for tillatelse til slikt 
fra min side. 
 
3)  Det bør også gå an å påpeke at reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser er svært "frisert" i 
forhold til SVVs innsigelse og utbyggers manglende dokumentasjon mht. veirettigheter. 
 
Med vennlig hilsen, 
Iver Frøslie 
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SAK NR. 49/2019 

 
Lunner kommune     
 
 
 
 

 
EGENEVALUERING KONTROLLUTVALGET – 
VALGPERIODEN 2015-2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 02.10.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

   
Saksdokumenter: 

1. Kontrollutvalgsboken, 2015   
 
Ikke vedlagt 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Etter avtale, og i tråd med anbefaling i departementets veileder om kontrollutvalg 
(Kontrollutvalgsboken, 2015), legges det herved opp til en egenevaluering av kontrollutvalget arbeid 
i valgperioden. 
 
Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak.  
 
Nedenfor følger utdrag fra Kontrollutvalgsboken der egenevaluering er omtalt. Her går også frem 
forslag til konkrete tema for evalueringen.  

Evaluering 

Egenevaluering 
Det kan være nyttig for kontrollutvalget å jevnlig gjennomføre evaluering av eget arbeid. 
Målsettingen er å sørge for kontinuerlig læring og forbedring ved å fokusere på hvordan 
kontrollutvalget ivaretar sin kontroll- og tilsynsfunksjon. 
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Samhandlingen kontrollutvalget har med sekretariatet og revisjonen bør være en del av 
evalueringen. Evalueringen kan gjerne foregå gjennom en dialog med revisor og sekretær, 
dersom dette ikke er til hinder for at kontrollutvalget kan snakke åpent og ærlig om sine 
erfaringer. Sentrale spørsmål vil være om kontrollutvalgets forventninger blir innfridd, om 
saker blir forberedt tilstrekkelig og hvordan samhandlingen kan bli enda bedre. 
 
Tema for evaluering 

 Gjennomføres møtene på en effektiv og engasjerende måte? 
 Er antall møter tilstrekkelig i forhold til saksmengde? 
 Klarer kontrollutvalget å ivareta kontrollfunksjonen på en god måte? 
 Hvordan oppfattes utvalget av andre sentrale aktører slik som kommunestyret og 

administrasjonen? 
 Er roller og ansvarsdeling klar mellom kontrollutvalg, kommunestyret og 

administrasjonen? 
 Hvordan fungerer samhandling med revisor? 
 Hvordan fungerer samhandling med sekretariatet? 

 

Det kan skrives et referat fra evalueringen. Dersom det identifiseres forbedringsområder, bør 
konkrete tiltak bli foreslått. Slik evaluering kan gjennomføres en gang i året, gjerne i forkant 
av utarbeidelse av årsmelding og årsplan, slik at forbedringstiltak kan integreres i utvalgets 
virksomhetsplan. 

Evaluering av kontrollutvalgets arbeid og samhandling 
Kontrollutvalget i Fredrikstad bestemte seg for å gjennomføre evalueringer av egen 
virksomhet med et spesielt fokus på samhandling mellom utvalget, ordføreren og 
administrasjonssjefen. I oppstarten fikk de ekstern prosessveiledning for å lære om hvordan 
slike evalueringsprosesser kan gjennomføres. I ettertid har kontrollutvalget gjennomført slike 
evalueringssamlinger med jevne mellomrom. På disse samlingene deltar både ordføreren og 
administrasjonssjefen sammen med utvalget. Møtene oppfattes som en god anledning til å 
diskutere hvordan kontrollutvalget kan ivareta sine kontrolloppgaver, og hvordan det kan 
legges til rette for god samhandling mellom utvalget, ordføreren og administrasjonssjefen. 
Spesielt har de fokusert på hvordan saker som ikke er planlagte, som for eksempel 
granskninger, skal behandles. 
 
«Utvikling skjer ved erfaring og opplæring. Fellesmøter med andre kontrollutvalg og 
kontrollutvalgsledere gir nye impulser og utvikling.» (Kontrollutvalgsleder, Rindal) 
 

En god måte å få innspill til tema i evalueringsmøter, er gjennom erfaringsutveksling med 
andre kontrollutvalg. Da kan en ta opp erfaringer knyttet til arbeidet i kontrollutvalget og gi 
hverandre innspill til gode arbeidsformer og lignende. 

Involvering av samhandlingspartnere 
Det er også viktig at kontrollutvalgets samhandlingspartnere får anledning til å evaluere 
arbeidet til kontrollutvalget og komme med innspill til forbedringsområder. Både 
kommunestyret og administrasjonen kan ha verdifulle erfaringer som kan være med på å 
gjøre kontrollutvalgets arbeid enda bedre. Å invitere disse aktørene med på en slik evaluering 
kan også bidra til å synliggjøre og forankre kontrollutvalgets arbeid. Evalueringen kan 
gjennomføres ved at ordfører og gruppeledere og administrativ ledelse blir invitert til et møte. 
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Egenevaluering 2015: 
 
Kontrollutvalget gjennomførte en egenevaluering i 2015, i det siste møte i valgperioden 2012-2015. 
Da det kan ha interesse av å se hva som ble vektlagt den gangen er vedtaket i saken fra 2015 tatt inn 
under:  
 

SAK NR. 37/2015 EGENEVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS 
VIRKSOMHET 2011-2015  

 
Vedtak, enstemmig: Med bakgrunn i gjennomført egenevaluering av valgperioden 

2011-2015 har kontrollutvalget følgende innspill til 
tema/områder til drøfting i neste valgperiode: 
 

 Profilering/synliggjøring mv: 
 Videreføre et aktivt og synlig utvalg overfor 

kommunestyret og befolkningen.  
 Videreføre synliggjøring i kommunestyret ved 

behandling av saker fra kontrollutvalget.  
 Være aktiv og rask med å løfte frem saker/tema 

til drøfting i kontrollutvalget som synes å ha høy 
aktualitet i befolkningen og/eller har høy politisk 
interesse. Alle kontrollutvalgets medlemmer må 
stimuleres til å bidra. 

 Videreføre et sterkt fokus på læringsperspektivet i 
kontrollutvalgets arbeid. 

 
 Forvaltningsrevisjon:  

 Mer involvering av rådmannen i 
planleggingsprosessen, særlig dialog omkring 
risikovurderinger. 

 Vurdere årlig rullering av overordnet analyse. 
 Mer fokus på kvalitetsdimensjonen i 

kontrollarbeidet. 
 Bidra til videreutvikling av Innlandet Revisjon 

IKS. 
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SAK NR. 50/2019

Lunner kommune 
 
 

 
 
 
PLANLEGGING AV FØRSTE MØTE I NY 
VALGPERIODE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 02.10.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
(ingen) 
 

 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Med bakgrunn i erfaringer fra inneværende valgperiode vil kontrollutvalget gi følgende 
innspill i forbindelse med planlegging og gjennomføring av første møte i ny valgperiode:   
 

 Første møte tilrettelegges som et informasjons- og opplæringsmøte der det 
overordnede målet er å etablere en god rolleforståelse, få god innsikt i ansvar og 
oppgaver og å stimulere til engasjement rundt oppgaven med kontroll av 
kommunen. 
 

 Kontrollutvalgets sekretariat lager et opplegg for første møte med vekt på:  
 Rammevilkår (kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon).  
 Roller, ansvar og oppgaver. 
 Samarbeid og kommunikasjon.  
 Praktisk utvalgsarbeid og erfaringer fra forrige valgperiode. 
 Administrative rutiner, informasjon om møtegodtgjørelse mv.  

 

 Ved skifte av utvalgsleder vurderes å invitere tidligere utvalgsleder til å orientere 
om sine erfaringer. 
 

 Alle får utdelt Kontrollutvalgsboken (veileder utgitt av departementet) 
 

 Varamedlemmer inviteres til første møte. 
 

 Møteplan for 2020 utarbeides i samråd med utvalgsleder og fastsettes på første 
møte i ny valgperiode.
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Kontrollutvalget inviteres til å komme med innspill og synspunkter på opplegget for første møte. 
 
Det første møtet vil primært være et opplæringsmøte er å bli kjent, samtidig som man gis god 
innsikt roller, ansvar og oppgaver.  
 
For øvrig vises til forslag til vedtak i saken der målene og det praktiske opplegget for første møte i 
valgperioden er konkretisert.  
 
 
Vurdering: 
 
Første møte i ny valgperiode foreslås tilrettelagt som et opplæringsmøte for å sikre at alle som er 
valgt inn i kontrollutvalget (inkl. varamedlemmer) får god innsikt i utvalgets oppgaver og ansvar. 
For eventuelle ”gamle” medlemmer vil dette fungere som en grei oppfrisking av kunnskap. Det 
overordnede målet på første møte må være å gi utvalgsmedlemmene en god rolleforståelse og lyst 
til å engasjere seg i kontroll med kommunens virksomhet, herunder kommunens eierskap i 
selskaper.   
 
Første møte i forrige valgperiode tilrettelegges av kontrollutvalgets sekretariat i samarbeid med (ny) 
utvalgsleder.  
 
Ved eventuelt skifte av utvalgsleder har erfaringer fra tidligere oppstart av valgperioder vist at det 
har vært vellykket å ha med tidligere utvalgsleder på deler av det første møtet for å dele sine 
erfaringer og gi råd/tips. Det foreslås derfor at det legges opp til dette også denne gang. 
 
Tidligere har varamedlemmer også blitt invitert til første møte. Det har vært gode erfaring med 
dette, og det anbefales derfor at denne praksisen videreføres.  
 
Introduksjon av Hedmark Revisjon IKS og fordypning innenfor tjenesteområdene 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon foreslås at blir avventet til det andre møte i valgperioden.  
Det betyr at også det andre møtet i valgperioden vil innebære en del opplæring, samtidig som man 
vil starte opp prosessen med overordnet analyse og arbeidet med å lage ny plan for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
 
Sekretær gir utfyllende informasjon i møtet.  
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