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MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget Gausdal 
 
Dato: 18.09.2019 
Sted: Rådhuset 
Møteleder: 
Tid: 

Bjørnar Kruse 
Kl. 09.00 – 13.00 

  
Tilstede  Bjørnar Kruse 

Torgunn Holm Maurset 
Andreas S. Erichsen – vara for Hans Martin Graedler 
Jens Høistad 
Hans Forrestad 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Andreas S. Erichsen 

  
Forfall:  Hans Martin Graedler 
  
Andre: Fra kommunen: 

Kommunalsjef Cathrine Furu (alle saker) 
Kvalitetsrådgiver Ole Edgar Sveen (orientering)  
Fra Innlandet Revisjon IKS: 
Daglig leder Bjørg Hagen (orientering) 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Guro Selfors Lund (sak 16/19) 
Fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Reidun Grefsrud (sak 17/19) 
Fra kontrollutvalgssekretariatet: 
Kari Louise Hovland 
Øivind Nyhus 

  
Protokollfører: Øivind Nyhus 
  
 

SAKSLISTE  Side 

Saker til behandling 

15/19 Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.8.2019 3 

16/19 Foranalyse "Meldeplikt til barnevernet" 3 

17/19 Oppfølging av revisjonsrapport "Forvaltning av pasientmidler" 3 

18/19 Oppfølging av revisjonsrapporten "Individuelle planer - kommunalt psykiatri- og 
rusarbeid" 

3 

19/19 Statusrapport kontrollutvalget pr. 31.8.2019 3 
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20/19 Budsjett for kontrollutvalget for 2020 3 

Referatsaker 

33/19 Møteprotokoll kontrollutvalget 5.6.2019 3 

34/19 Oppfølgingsplan kontrollutvalget 2019 3 

35/19 Oppsummering egenevaluering kontrollutvalget 3 

36/19 Tilbakemelding årsregnskapet 2018 fra Innlandet Revisjon 3 

37/19 FM tilsynsrapport kommunal beredskap m/kommunens svar 3 

38/19 Oversikt politiske saker til info for kontrollutvalget 3 

39/19 E-post fra KSI til deltakerne i sekretariatsordningen 3 

40/19 Saksprotokoll valg av sekretariat for kontrollutvalget i Innlandet fylkeskommune 3 

41/19 Utdrag fra departementets rundskriv om valgbarhet 3 

42/19 Referatsak Diverse fra media 3 

 
 
 
Orienteringer: 

 Rådmannen var invitert for å orientere om  
o Tildelingskontorets ansvar og oppgaver 
o Status i fylkesmannens tilsyn "Hjemmetjenesten og korttidsplasser" 
o Orienteringen ble gjort av kvalitetsrådgiver Ole Edgar Sveen. 
o Lysbildene legges på hjemmesiden sammen med møteprotokollen. 

 Innlandet Revisjon iks er invitert for å orientere om 
o Benchmarking kommunale revisjon 
o Forslag til oppdragsavtale 2020 
o Orienteringen ble gjort av daglig leder Bjørg Hagen. 

 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.  
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Saker til behandling 
 
 
15/19 Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.8.2019 
 
Forslag til 

VEDTAK 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 
 
INNSTILLING: 
Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.8.2019" til orientering. 
 
Protokoll 
Rådmannen var tilstede under behandlingen og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 
 
INNSTILLING: 
Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.8.2019" til orientering. 
 
 
 
16/19 Foranalyse "Meldeplikt til barnevernet" 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til temaet meldeplikt til 

barnevernet. 
2. Forvaltningsrevisjonen kan bygge på foranalysen «Meldeplikt til barnevernet» fra Innlandet 

Revisjon iks som ble behandlet av kontrollutvalget den 18.9.2019. 
3. Kontrollutvalget ber om at revisjonens prosjektplan legger fram på utvalgets neste møte. Det 

bes om at dette ikke forsinker framdriften, men at forvaltningsrevisjon igangsettes så snart 
som mulig slik at mest mulig av ressursbruken kan belastes dette års budsjett. 

 
Protokoll 
Innlandet Revisjon iks presenterte foranalysen og svarte på spørsmål. Rådmannen v/Cathrine Furu 
var tilstede under behandlingen og informerte og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget ønsker at 
revisjonen vurderer bruk av spørreundersøkelse i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen og tar 
dette inn i vedtaket.  
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
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Vedtak  
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til temaet meldeplikt til 

barnevernet. 
2. Forvaltningsrevisjonen kan bygge på foranalysen «Meldeplikt til barnevernet» fra Innlandet 

Revisjon iks som ble behandlet av kontrollutvalget den 18.9.2019. Kontrollutvalget ønsker at 
revisjonen vurderer bruk av spørreundersøkelse. 

3. Kontrollutvalget ber om at revisjonens prosjektplan legger fram på utvalgets neste møte. Det 
bes om at dette ikke forsinker framdriften, men at forvaltningsrevisjon igangsettes så snart 
som mulig slik at mest mulig av ressursbruken kan belastes dette års budsjett. 

 
 
 
17/19 Oppfølging av revisjonsrapport "Forvaltning av pasientmidler" 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
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. 
 
Protokoll 
Innlandet Revisjon iks var tilstede under behandlingen og stilte noen spørsmål vedrørende den nye 
instruksen som kommunen har laget. Rådmannen v/Cathrine Furu noterte seg disse.  
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak  

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. 
 
 
 
18/19 Oppfølging av revisjonsrapporten "Individuelle planer - kommunalt 
psykiatri- og rusarbeid" 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
 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. 

 Kommunestyret informeres om kontrollutvalgets oppfølging i utvalgets årsrapport.  
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Protokoll 
Rådmannen v/Cathrine Furu var tilstede under behandlingen og svarte på spørsmål.  
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak  

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. 
 
 
 
19/19 Statusrapport kontrollutvalget pr. 31.8.2019 
 
Forslag til 

VEDTAK 
Kontrollutvalget tar statusrapporteringen pr. 31.8.2019 til orientering. 
 
Protokoll 
Sekretariatet presenterte kort saksframstillingen. 
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar statusrapporteringen pr. 31.8.2019 til orientering. 
 
 
 
20/19 Budsjett for kontrollutvalget for 2020 
 
Forslag til 

VEDTAK 
Kontrollutvalget foreslår kr. 1 401 580,- som total budsjettramme for kontrollutvalgets aktivitet i 
Gausdal kommune for 2020, med utgangspunkt i følgende fordeling: 
Kontrollutvalgets drift  kr. 140 000,- 
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet  kr. 251 000,- 
Innlandet Revisjon IKS                     kr. 1 010 580,- 
 
Budsjettet oppgis i 2020-priser. Det tas forbehold om at budsjettet for Innlandet Revisjon IKS ikke er 
behandlet av selskapets representantskap. 
 
Protokoll 
Sekretariatet presenterte kort saksframstillingen. 
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Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget foreslår kr. 1 401 580,- som total budsjettramme for kontrollutvalgets aktivitet i 
Gausdal kommune for 2020, med utgangspunkt i følgende fordeling: 
Kontrollutvalgets drift  kr. 140 000,- 
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet  kr. 251 000,- 
Innlandet Revisjon IKS                     kr. 1 010 580,- 
 
Budsjettet oppgis i 2020-priser. Det tas forbehold om at budsjettet for Innlandet Revisjon IKS ikke er 
behandlet av selskapets representantskap. 
 
 
 
Referatsaker 
 
Saknr 
 

Arkivsak 
 

Tittel 
 

33/19 
 

201608725-408 
 

Møteprotokoll kontrollutvalget 5.6.2019 
 

34/19 
 

201608725-409 
 

Oppfølgingsplan kontrollutvalget 2019 
 

35/19 
 

201608725-410 
 

Oppsummering egenevaluering kontrollutvalget 
 

36/19 
 

201608725-411 
 

Tilbakemelding årsregnskapet 2018 fra Innlandet Revisjon 
 

37/19 
 

201608725-412 
 

FM tilsynsrapport kommunal beredskap m/kommunens svar 
 

38/19 
 

201608725-413 
 

Oversikt politiske saker til info for kontrollutvalget 
 

39/19 
 

201608725-414 
 

E-post fra KSI til deltakerne i sekretariatsordningen 
 

40/19 
 

201608725-415 
 

Saksprotokoll valg av sekretariat for kontrollutvalget i 
Innlandet fylkeskommune 
 

41/19 
 

201608725-416 
 

Utdrag fra departementets rundskriv om valgbarhet 
 

42/19 
 

201608725-417 
 

Referatsak Diverse fra media 
 

 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Sekretariatet bes ta med seg nye innspill som kom 
fram i møtet under referatsak 35/19 til det nye kontrollutvalget.  
 
Eventuelt 
Innkomne saker/henvendelser: Ingen. 
 

---------------------


