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2 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 

Kontrollutvalgets oppgaver er beskrevet i kommunelovens kapittel 23.  

Kontrollutvalget besto fram til valget i 2019 av følgende personer:  
 

Representanter Vararepresentanter 

Bjørnar Kruse (leder) 
Torgunn Maurset (nestleder) 
Hans Martin Graedler 

1. Andreas S. Erichsen  
2. Sverre Gran  
3. Idun Amina Haugstulen Olsen 
4. Britt Tryggeseth 

5. Simen Fougner jr. 
Jens Høistad 
Hans Forrestad 

1. Ola Kleiven 
2. Inger Lauvålien 

 
Kontrollutvalget som ble valgt høsten 2019 består av 

Representanter Vararepresentanter 

Jens Høistad (leder), Ap 
Viggo Haugen (nestleder), Bygdalista 
Yvonne B. Denneche, Ap 

1. Roar Stenslien, Ap 
2. Ivar Wold, Bygdalista 
3. Marit Dahle Johansen, Ap 

Hans Forrestad, Sp 
Agnes Cimarolli, TPL 

1. Ola Kleiven, Sp 
2. Kari Wiegaard, Sp 

3 MØTER 

Utvalget har i løpet av året hatt 5 møter og behandlet 24 registrerte saker. Flere forhold er også 

drøftet under eventuelt, referatsaker eller orienteringer. Orienteringer fra rådmannen benyttes for å 

få en første og grunnleggende kjennskap til og status for noen aktuelle tema. Dette er en viktig 

kontrollform for at utvalget til enhver tid skal ha god forståelse for risikobildet i kommunen. Møtene 

holdes for åpne dører. Ordfører og oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i utvalgets møter. 

Kontrollutvalget kan også innkalle rådmannen eller andre fra administrasjonen i forbindelse med 

behandling av sakene eller orienteringer. Saker legges ut på sekretariatets hjemmeside ca. 1 uke før 

møtene (www.kontrollinnlandet.no).  

4 KONTROLLUTVALGETS AKTIVITETER 2019 

Nedenfor omtales de sakene og temaene kontrollutvalget ønsker å vise til i forbindelse med sitt 

arbeid i 2019. 

4.1 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALGET 
I henhold til § 2 i forskrift for kontrollutvalg og revisjon utarbeider kontrollutvalget årlig forslag til 

budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.  

Budsjett 2019:  

Kontrollutvalget behandlet sitt budsjett for 2019 i møtet den 24.10.2018 og foreslo kr. 1 346 500,- 

som total budsjettramme for kontrollutvalgets totale aktivitet, med utgangspunkt i følgende 

fordeling: 

http://www.kontrollinnlandet.no/
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• Kontrollutvalgets drift kr. 125 000,-  

• Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet kr. 245 000,-  

• Innlandet Revisjon IKS kr. 976 500,-  

Kontrollutvalgets forslag var vedlagt når kommunestyret behandlet kommunens totale budsjett den 

13.12.2018. Kommunestyret vedtok en ramme til kontrollutvalgets aktivitet som tilsvarte utvalgets 

forslag.  

Forbruk 2019:  

Revisjonsomfanget vil variere fra kalenderår til kalenderår. Særlig vil dette gjelde forvaltningsrevisjon 

og selskapskontroll, som er basert på bestillinger fra kontrollutvalget, som igjen skal basere sitt 

arbeid på vurderinger omkring risiko og vesentlighet. Revisjonstjenester i 2019 fordeler seg på denne 

måten:  

• Regnskapsrevisjon inkludert attestasjoner og veiledning; 524 timer kr. 503 040,-  

• Bestilt forvaltningsrevisjon og selskapskontroll; 441 timer kr. 454 935,-  

• Møter i kontrollutvalget og kommunestyret; 17 timer kr. 17 850,-  

Det vil si at det til sammen er benyttet revisjonstjenester for kr. 975 825,-. I henhold til 

selskapsavtalen og oppdragsavtalen har Innlandet Revisjon IKS sendt avregninger i løpet av 

kalenderåret 2019 som tilsvarer oppdragsavtalen for 2019 – til sammen kr. 976 500,-. For mye 

innbetalt på kr. 675,- vil bli trukket fra akontobeløpet for andre tertial 2020.  

Innlandet Revisjon IKS har benyttet 31 timer mer til forvaltningsrevisjon enn hva som var signalisert i 

oppdragsavtalen, tilsvarende 23 timer mindre til møter. Dette gir et timeforbruk som er 7 timer over 

inngått oppdragsavtale. Dette merforbruket vurderes som lite, og grunnet noe lavere gjennomsnittlig  

timespris har ikke dette utgjort en ekstra kostnad.  

Utgifter til sekretariatfunksjonen til kontrollutvalget framkommer av avregningsbrev av 31.12.2019 

fra Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet. Gausdal kommunes andel av sekretariatsamarbeidet ble 

kr. 218 832,-, mens budsjettet var på kr. 245 000,-. Dette tilsvarer et mindreforbruk på ca. 26 000kr.   

Regnskapsoversikt for kontrollutvalgets ansvarsområde pr. 31.12.2019 viser at det er bokført til 

sammen kr. 64 851,- på konti som har med utvalgets egen drift å gjøre, mens budsjettet var på kr. 

124 748,-. 

Samme regnskapsoversikt viser at det er et totalt mindreforbruk på kr. 86 740,- innen 

kontrollutvalgets ansvarsområde i 2019 i forhold til total budsjettramme på kr. 1 346 248,- som er 

registrert i kommunen.  

Budsjett 2020:  

Kontrollutvalget behandlet sitt budsjett for 2020 i møtet den 08.09.2019 og foreslo kr. 1 401 580,- 

som total budsjettramme for kontrollutvalgets totale aktivitet, med utgangspunkt i følgende 

fordeling:  

• Kontrollutvalgets drift kr. 140 000,-  

• Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet kr. 251 000,-  

• Innlandet Revisjon IKS kr. 1 010 580,-  

Kommunens budsjett ble behandlet av kommunestyret den 12.12.2019. Kontrollutvalgets forslag til 

budsjett var vedlagt saken i kommunestyret. Kommunestyret vedtok et budsjett som er kr. 100 000,- 
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mindre enn foreslått fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget har imidlertid et fond pr. 31.12.2019 på kr. 

429 442,- som vedrører tidligere års mindreforbruk innen utvalgets ansvarsområde. Utvalget antar at 

dette er til disposisjon i innværende valgperiode. Utvalget har inngått en oppdragsavtale med 

kommunens revisor iht. utvalgets forslag til budsjettramme. I utvalgets vedtak er det inntatt at 

avtalen inngås med forbehold om dekning innenfor den budsjettrammen kommunestyret vedtar. 

Ettersom utvalget har et såpass stort fond til disposisjon ser ikke utvalget grunn til å endre 

oppdragsavtalen med revisjonen for 2020 selv om kommunestyret har vedtatt en mindre 

budsjettramme enn det utvalget foreslo.  

4.2 OPPFØLGING AV REVISJONEN 
På vegne av kommunestyret inngår kontrollutvalget årlig oppdragsavtale med kommunens revisor 

Innlandet Revisjon IKS.  

I løpet av året har kontrollutvalget fulgt opp sine oppgaver med å påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning og at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. 

Dette gjøres via tertialvis rapportering, presentasjon av revisjonsstrategi og løpende dialog med 

revisjonen der det bl.a. settes fokus på om revisjonsarbeidet foregår i samsvar med de bestemmelser 

som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og avtale med revisor.  

Når det gjelder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, så har kontrollutvalget i større grad 

påvirkning enn ved regnskapsrevisjon. Dette gjelder både innhold og gjennomføring av revisjonen 

ettersom utvalget er direkte bestillere av tema som ønskes gjennomført. Sammen med 

kontrollutvalgssekretariatet vurderer kontrollutvalget bl.a. kvaliteten på revisjonsrapporten og om 

rapporten svarer på de forventninger utvalget hadde til undersøkelsen.  

Videre påser kontrollutvalget at oppdragsansvarlig revisor oppfyller lovbestemte krav til 

kvalifikasjoner (regnskapsrevisjon) og krav til uavhengighet og objektivitet.  

Innlandet Revisjon IKS er underlagt Norges kommunerevisorforbunds kvalitetskontroll. Når det 

gjelder pris på revisjonstjenester så er det inntatt i oppdragsavtalen at revisjonsselskapet skal delta i 

kommunerevisorforbundets årlige landsomfattende prissammenligning med andre kommunale 

revisjonsordninger i landet. Sammenligningen som gjelder 2018 ble presentert for utvalget i møte 

den 18.9.2019.  

Kontrollutvalget behandler årlig en sak om kontrollutvalgets tilsynsansvar med regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. Evalueringen er basert på anbefalinger gitt av Norges kommunerevisorforbund. 

4.3 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
Kontrollutvalget behandlet sin årsrapport for 2018 i møtet den 6.3.2019. Kommunestyret tok 

rapporten til orientering den 28.3.2019.   

4.4 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
Kontrollutvalget fikk presentert årsregnskapet for Gausdal kommune for 2018 i møtet den 8.5.2019. 

De vedtok da sin uttalelse til årsregnskapet for 2018. Utvalgets uttalelse til årsregnskapet var vedlagt 

når årsregnskapet ble behandlet i kommunestyret den 23.5.2019. 
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4.5 ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2019 
På møtet den 5.12.2018 vedtok kontrollutvalget sin årsplan for 2019. Årsplanen ble lagt fram som en 

referatsak til kommunestyret den 24.1.2019. 

4.6 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 
De tertialvise rapportene om status på vedtak fattet i politiske organer behandles av kontrollutvalget 

før de sendes videre til kommunestyret. Rådmannen er tilstede i kontrollutvalgets møter for å svare 

på spørsmål vedrørende rapporten. Rapportene har blitt behandlet i kommunestyret den 28.3.2019, 

20.6.2019 og 26.9.2019.  

4.7 FORVALTNINGSREVISJONER OG ANDRE UNDERSØKELSER 
Kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i møte den 5.10.2016 og planen 

ble vedtatt av kommunestyret som innstilt fra kontrollutvalget den 27.10.2016:  

1. Kommunestyret vedtar "Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019", med følgende prioriterte 

tema:  

• Tidlig innsats - spesialundervisning (gjennomført i 2016)  

• Intern kontroll i byggesaksbehandlingen (igangsatt i 2016)  

• Rus og psykiatri  

• Etterlevelse av kommunens nye miljø- og klimaplan  

• Arbeidsmiljøet i Gausdal kommune  

• Kvalitet i tjenestene innen planområdet helse og omsorg  

Følgende tema inntas som mindre undersøkelser:  

• Bruk av kommunale kjøretøy  

• Beregning av husleie for omsorgsboliger  

• Forvaltning av pasientmidler  

• Legemiddelhåndtering  

Øvrige aktuelle tema:  

• Psykososialt miljø i skolene - mobbing  

• Forvaltningspraksis i forbindelse med vedtak om økonomisk sosialhjelp - sett i 

sammenheng med etablering av nytt NAV-kontor  

• Etterlevelse av innsynsretten  

• Overholdelse av meldeplikten til barnevernet  

• Kvalitet i tjenestene innen planområdet skole  

2. Mulige tema innen interkommunale samarbeid foreslås drøftet sammen med de andre 

kontrollutvalgene i regionen på fellesmøte i 2017.  

3. Planen revurderes halvveis i perioden og kontrollutvalget gis myndighet til å foreta eventuelle 

endringer i planen i løpet av planperioden.  

4. Ferdigstilte forvaltningsrevisjonsrapporter oversendes fortløpende til kommunestyret for 

behandling der. 

Planen er utgangspunkt for kontrollutvalgets undersøkelser som bestilles fra revisjonen, og gjelder 

for årene 2016-2019. Som det framgår av vedtaket i kommunestyret ble de første tema i vedtaket 

allerede gjennomført i 2016.  
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Kontrollutvalget ønsker å gi nærmere kommentarer til følgende tema som er behandlet i 2019: 

 

4.7.1 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Forvaltning av pasientmidler» 

 
Kontrollutvalget behandlet den 6.3.2019 forvaltningsrevisjonsrapporten «Forvaltning av 

pasientmidler». Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke om kommunen har etablert 

tilfredsstillende rutiner og praksis for disponering av kontantytelsen og oppbevaring og 

regnskapsføring av pasientmidler. Som beboer/pasient på langtidsopphold i sykehjem, blir deler av 

pensjonen trukket som egenbetaling for oppholdet. Det som er igjen kalles i lovverket for 

kontantytelsen.  

Følgende problemstillinger lå til grunn:  

1. Finnes det skriftlige retningslinjer/prosedyrer ved sykehjemmene for disponering av 

kontantytelsen fra Folketrygden og er disse i samsvar med gjeldende regelverk?  

2. Følges gjeldende regelverk for disponering av kontantytelsen i praksis?  

3. Har kommunen skriftlige rutiner for forsvarlig oppbevaring og regnskapsføring av kontanter 

for pasienter ved sykehjemmene som er i samsvar med prinsipper for god intern kontroll?  

4. Er praksis for oppbevaring og regnskapsføring av kontanter i samsvar med prinsipper for god 

intern kontroll og kommunens egne rutiner? 

Revisjonen konkluderte med følgende per problemstilling: 

1. Gausdal kommune har ikke skriftlige retningslinjer for disponering av kontantytelsen. 

2. Gjennomført kontroll ved et av sykehjemmene i kommunen viste at det ikke var praksis for å 

fatte vedtak om kontantytelsen for pasienter som ikke var i stand til å disponere ytelsen selv 

og som heller ikke hadde oppnevnt verge. Revisjonen vurderer at dette er i strid med forskrift 

om disponering av kontantytelsen. 

3. Revisjonen konkluderer med at kommunen har felles skriftlig rutine for «Kontantkasse for 

beboere ved Follebutunet/ Forsettunet» som i hovedsak er i samsvar med prinsipper for god 

intern kontroll. Revisjonen mener rutinen mangler presisering av at kassebeholdningen skal 

avstemmes mot kassadagbok og summen av saldoene på pasientenes brukerkort. 

4. Ved Forsettunet er praksis for oppbevaring og regnskapsføring av kontanter i samsvar med 

prinsipper for god intern kontroll. 

Basert på dette anbefalte revisjonen at kommunen går gjennom forskrift om disponering av 

kontantytelser som grunnlag for å utarbeide prosedyrer/rutiner som sikrer at forskriftens 

bestemmelser blir etterlevd. Videre at det i rutine for kontantkasse for beboere ved 

Follebutunet/Forsettunet bør presiseres at kassebeholdningen skal avstemmes mot kassadagbok og 

summen av saldoene på pasientenes brukerkort, slik at rutinen stemmer med praksis. 

Kommunestyret behandlet saken den 28.3.2019 og vedtok som innstilt fra kontrollutvalget: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av pasientmidler" til 

orientering og merker seg anbefalingene i rapporten:  

a. Revisjonen anbefaler at kommunen går gjennom forskrift om disponering av 

kontantytelser som grunnlag for å utarbeide prosedyrer/rutiner som sikrer at 

forskriftens bestemmelser blir etterlevd.  

b. I rutine for kontantkasse for beboere ved Follebutunet/Forsettunet bør det presiseres 

at kassebeholdningen skal avstemmes mot kassadagbok og summen av saldoene på 

pasientenes brukerkort, slik at rutinen stemmer med praksis.  
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2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innen kort tid følge opp at rådmannen retter opp de 

svakheter og mangler som framkommer i revisjonsrapporten. 

I møte den 8.5.2019 fulgte kontrollutvalget opp saken etter behandlingen i kommunestyret. 

Følgende ble vedtatt: 

1. Kontrollutvalget viser til vedtak i kommunestyret 28.3.2019 vedrørende revisjonsrapporten 

«Forvaltning av pasientmidler».  

2. Kontrollutvalget følger opp vedtakets punkt 2 ved å bestille en undersøkelse fra Innlandet 

Revisjon IKS for å få bekreftet at tiltak er gjort for å rette opp de svakheter og mangler som 

framkom i revisjonsrapporten – jf. anbefalinger i revisjonsrapporten og rådmannens svar.  

3. Kontrollutvalget ber om at revisjonens undersøkelse foreligger til utvalgets møte den 18.9.2019 

Den 18.9.2019 behandlet kontrollutvalget saken på nytt. Revisjonen hadde da mottatt flere 

dokumenter fra kommunen som viste oppfølging, blant annet en ny instruks. I dette møtet stilte også 

rådmannen for å gi ytterligere informasjon og svare på spørsmål kontrollutvalget hadde om temaet. 

Kontrollutvalget vedtok følgende: 

1. Kontrollutvalget har mottatt dokumenter fra kommunen og fått tilstrekkelig orientering om 

disse til å oppsummere at rådmannen i tilstrekkelig grad har fulgt opp kommunestyrets 

vedtak om å følge opp anbefalingene i revisjonsrapporten "Forvaltning av pasientmidler".  

2. Kommunestyret orienteres om kontrollutvalgets oppfølging i utvalgets årsrapport.  

 

4.7.2 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Individuelle planer – kommunalt psykiatri og rusarbeid» 

 
Temaet rus og psykiatri var et prioritert tema i kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget behandlet den 9.5.2018 en foranalyse om temaet. De vedtok at de ønsket at 

revisjonen skulle gå videre med temaet med fokus på bruk og etterlevelse av individuelle planer 

innen rus og psykiatri. Prosjektplan ble behandlet den 5.9.2018 og forvaltningsrevisjonsrapporten 

den 8.5.2019.  

Formålet med prosjektet var å kartlegge og vurdere hvordan kommunen følger opp plikten til å 

utarbeide og følge opp individuelle planer innen området rus og psykisk helse. Følgende 

hovedproblemstillinger med underproblemstillinger lå til grunn for undersøkelsen:  

1. I hvilken grad sikres at de som har rett til individuell plan får utarbeidet en slik plan innen 

tjenesteområdet psykisk helse og rus?  

a. Hva er omfanget av individuelle planer i kommunen?  

b. Har kommunen etablert rutiner for å vurdere og avgjøre om vilkårene får å få en 

individuell plan er tilstede?  

c. Informeres tjenestemottakere om rettigheter til individuell plan?  

d. Er det klart hvem som har ansvaret for initiering og utarbeiding av individuelle 

planer?  

2. Har kommunen – innen tjenesteområdet psykisk helse og rus – et tilfredsstillende system for 

oppfølging, evaluering og revidering av individuelle planer?  

a. Blir det oppnevnt koordinatorer for alle brukere med individuelle planer?  

b. Får koordinatorene veiledning/opplæring i oppgavene rollen som koordinator fører 

med seg?  

c. Har kommunen rutiner, maler o.l. som sikrer at innholdet i planene er i samsvar med 

krav?  

d. Kvalitetssikres det at tiltakene i planen gjennomføres som forutsatt?  
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e. Er det etablert rutiner for evaluering og revidering av individuelle planer? 

Kontrollutvalget oversendte saken til kommunestyret som vedtok følgende som innstilt fra 

kontrollutvalget den 23.5.2019: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Individuelle planer – kommunalt 

psykiatri og rusarbeid» til orientering.  

2. Kommunestyret merker seg at revisjonen konkluderer med at kommunen jobber godt med 

individuelle planer og at de er i tråd med lov og forskrift. Systemet for oppfølging, evaluering 

og revidering av individuelle planer er også tilfredsstillende.  

3. Kommunestyret merker seg forøvrig at det er gitt noen anbefalinger som det forventes at 

rådmannen følger opp:  

a. Kommunen må sørge for at alle gjeldende rutiner ligger i kvalitetssystemet.  

b. Kommunen må gjennomgå rutinene/prosedyrene og forsikre seg om at det er klart 

hvilke rutiner/prosedyrer som er gjeldende og som skal brukes.  

c. Kommunen bør vurdere å ha et system for kvalitetssikring av revidering og evaluering 

av individuell plan.  

4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en tilbakemelding om oppfølging av 

ovennevnte punkter innen 1.9.2019. 

Kontrollutvalget fikk skriftlig tilbakemelding fra rådmannen den 22.8.2019 og behandlet denne 

tilbakemeldingen den 18.9.2019. Følgende ble vedtatt: 

1. Kontrollutvalget tar til orientering rådmannens informasjon i e-post av 22.8.2019 om at 

anbefalingene i revisjonsrapporten "Individuelle planer – kommunalt psykiatri- og rusarbeid" 

er hensyntatt i kommunens rutiner og instrukser.  

2. Kommunestyret informeres om kontrollutvalgets oppfølging i utvalgets årsrapport. 

 

4.7.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen» 

 
Kontrollutvalget behandlet revisjonsrapport «Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen» på sitt 

møte den 9.5.2018. Kommunestyret vedtok som innstilt fra kontrollutvalget den 31.5.2018:  

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Landbrukskontoret i Lillehammer-

regionen" til orientering.  

2. Kommunestyret merker seg at revisjonen konkluderer med at det er etablert rutiner i 

samarbeidet som i stor grad sikrer at samarbeidskommunene får dekket sitt behov for 

landbrukstjenester.  

3. Kommunestyret merker seg revisjonens funn og anbefalinger og forventer at rådmannen 

følger opp følgende:  

a. Landbrukskontorets årsmelding bør inneholde ytterligere relevant 

styringsinformasjon som for eksempel en mer systematisk oversikt over 

måloppnåelse, oppfølging av kommunedelplan for landbruk, gjennomførte tilsyn, 

brukernes vurderinger etc. Dette vil føre til økt nytteverdi av årsmeldingen.  

b. Kommunene bør foreta en generell gjennomgang av samarbeidsavtalen, spesielt med 

tanke på endringene i landbrukskontorets oppgaveportefølje og gode rutiner for 

samhandling mellom kommunene. Herunder Landbrukskontorets arbeid med og 

samarbeid om næringsutvikling.  

4. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en tilbakemelding om oppfølgingen 

av ovennevnte punkter innen 1.4.2019.  
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Rådmannen ga en tilbakemelding til kontrollutvalget på de gitte anbefalingene som ble behandlet 

den 8.5.2019. Kontrollutvalget vedtok følgende:  

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingen av anbefalingene i revisjonsrapporten «Landbrukskontoret i 

Lillehammer-regionen» til orientering.  

2. Kontrollutvalget oppfatter at anbefalingene er fulgt opp via styringskort som vedlegg til 

landbrukskontorets årsmelding og ny revidert samarbeidsavtale. 

4.7.4 Foranalyse og prosjektplan «Meldeplikt til barnevernet» 

 
Kontrollutvalget i Gausdal bestilte den 5.6.2019 en foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS om temaet 

meldeplikt til barnevernet. Foranalysen ble behandlet den 18.9.2019. Ut fra risiko- og 

vesentlighetsanalyser viste denne at temaet var egnet for en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget 

bestilte dermed en prosjektplan som ble lagt fram den 13.11.2019 og basert på denne ble det bestilt 

en forvaltningsrevisjon. Formålet med forvaltningsrevisjonen skal være å undersøke om kommunen 

har etablert rutiner og praksis som sikrer at barnevernet får melding om barn som er utsatt for 

alvorlig omsorgssvikt eller overgrep. Følgende problemstillinger skal undersøkes nærmere:  

1. Er ansatte trygge på at de har kunnskap om regelverket, at de vet hvordan de skal avdekke 

mulig omsorgssvikt og hvordan de skal gå fram ved bekymringer?  

2. Er det etablert tilstrekkelige rutiner for praktisering av meldeplikten og fungerer rutinene i 

praksis?  

3. Er det utviklet et samarbeid mellom barnevernet, barnehagene og helsestasjonen som bidrar 

til at bekymringer meldes til barnevernet?  

 

Det er presisert at forvaltningsrevisjonen vil sette fokus på temaet tidlig innsats og vil rette seg mot 

enhetene barnehage og helsesøster. Revisjonsrapporten legges fram i løpet av første halvår 2020.  

4.8 SELSKAPSKONTROLLER 
Plan for selskapskontroll 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret som innstilt fra kontrollutvalget 

den 27.10.2016:  

1. Kommunestyret vedtar den framlagte "Plan for selskapskontroll 2016-2019"  

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere følgende i sitt arbeid med selskapskontroll i 

2016-2019:  

a. LIPRO AS  

b. Eierskapsforvaltning generelt  

3. Kontrollutvalget gis myndighet til å revurdere plan for selskapskontroll i løpet av 

planperioden og foreta eventuelle endringer.  

4. Kontrollutvalget gis myndighet til selv å vurdere om det skal utføres eierskapskontroll og/eller 

forvaltningsrevisjon i de aktuelle selskapene.  

5. Rapporter fra gjennomførte selskapskontroller legges løpende fram for kommunestyret. 

Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2019. Selskapskontrollen Lipro As ble gjennomført i 2017-

2018, mens undersøkelsen om eierskapskontroll med gjennomført vinteren 2016.  

4.9 ORIENTERINGER I 2019 
Kontrollutvalget har i løpet av året fått flere orienteringer i sine møter. Dette kan være tema som 

står i planen for forvaltningsrevisjon, men som foreløpig kun ønskes som orientering. Det kan også 

være tema som kommer opp i løpet av året og som kontrollutvalget ønsker nærmere informasjon 



10 
 

om. Utvalget har også fått orienteringer fra Innlandet Revisjon IKS. Dette er tema som inngår i 

utvalgets tilsynsrolle overfor revisjonen, og omtales ikke nærmere her. Kontrollutvalget har fått 

følgende orienteringer fra rådmannen i 2019: 

Møte 6.3.2019: 

• Rådmannen orienterte om en dom i Sør-Gudbrandsdal tingrett 

Møte 8.5.2019: 

• Rådmannen orienterte om  

o Kvalitetsmeldingen for Gausdalsskolen 2017-2018. Orientering om de tiltak som er 

iverksatt for å rette opp de svakheter som framkom i rapporten. Utvalget ønsket 

også at orienteringen inkluderte psykososialt miljø/mobbing. 

o Velferdsteknologi. Orientering om kommunens tilpasninger hittil og videreføring. 

Herunder om hvordan personvernet og brukerperspektivet er ivaretatt. 

Møte 18.9.2019: 

• Tildelingskontorets ansvar og oppgaver  

• Status i fylkesmannens tilsyn "Hjemmetjenesten og korttidsplasser"  

Møte 13.11.2019: 

• Politisk sekretariat orienterte om praktiske forhold for kontrollutvalgets medlemmer: IPad, 

møtegodtgjørelse og reiseregninger 

 

 

 

Gausdal, den 11.2.2020  

 

Jens Høistad (sign)   Viggo Haugen (sign)  Yvonne Denneche (sign)  

(leder)     (nestleder)  

 

Hans Forrestad (sign)  Agnes Cimarolli  (sign) 


