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MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget Gausdal 

 
Dato: 05.06.2019 
Sted: Rådhuset 
Møteleder: Bjørnar Kruse 
Tid:  
 

Kl. 09.00 – 11.15 

Tilstede  Bjørnar Kruse 
Torgunn Holm Maurset 
Hans Martin Graedler 
Jens Høistad 
Hans Forrestad 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Fra kommunen: 

Rådmann Rannveig Mogren var tilstede under hele møtet. 
Fra kontrollutvalgssekretariatet: 
Øivind Nyhus 

  
Protokollfører: Øivind Nyhus 
  
 
 

SAKSLISTE  Side 

Saker til behandling 

11/19 Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.4.2019 3 

12/19 Statusrapportering kontrollutvalget pr. 30.4.2019 3 

13/19 Bestilling av foranalyse knyttet til temaet overholdelse av meldeplikten til 
barnevernet og samhandlingen mellom barnevernet og andre  

4 

14/19 Egenevaluering av kontrollutvalgets aktivitet 4 

Referatsaker 

25/19 Møteprotokoll kontrollutvalget 8.5.2019 5 

26/19 Oppfølgingsplan kontrollutvalget 2019 5 
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27/19 Kontrollutvalgets årsplan 2019 5 

28/19 Oversikt tilsyn og forvaltningsrevisjon i Gausdal kommune 5 

29/19 Oversikt politiske saker til info 5 

30/19 Saksprotokoll kommunestyresak 14-19 5 

31/19 Saksprotokoll tjenestekomiteens sak 4-19 5 

32/19 Utdrag fra 1. tertialrapport 2019 om internkontroll 5 
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Saker til behandling 
 
 

11/19 Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.4.2019 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 
 

INNSTILLING: 
Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.4.2019" til orientering. 
 
 
Protokoll 
Rådmannen var tilstede under behandlingen av saken og svarte på spørsmål.  
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 
 

INNSTILLING: 
Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.4.2019" til orientering. 
 
 
 

 

12/19 Statusrapportering kontrollutvalget pr. 30.4.2019 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
Kontrollutvalget tar statusrapporteringen pr. 30.4.2019 til orientering. 
 
 
Protokoll 
Sekretariatet presenterte kort saksframstillingen.  
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar statusrapporteringen pr. 30.4.2019 til orientering. 
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13/19 Bestilling av foranalyse knyttet til temaet overholdelse av meldeplikten 
til barnevernet og samhandlingen mellom barnevernet og andre  
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
1. Kontrollutvalget bestiller en foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS knyttet til temaet 

overholdelse av meldeplikten til barnevernet og samhandlingen mellom barnevernet og 

andre. 

2. Kontrollutvalget ber om at formålet med forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i å 

undersøke om hvilken terskel det er for å melde til barnevernet og om samarbeidet mellom 

barnevernet og de instanser som ser barna og deres familie fungerer godt nok. 

3. Kontrollutvalget ber om at foranalysen foreligger til utvalgets møte i september 2019.    

 
 
Protokoll 
Sekretariatet presenterte kort saksframstillingen. Rådmannen opplyste at det kommer særlig få 
meldinger fra barnehagen. Kontrollutvalget var enig om å spisse formålet. 
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget bestiller en foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS knyttet til temaet 

overholdelse av meldeplikten til barnevernet. 

2. Kontrollutvalget ønsker at formålet med forvaltningsrevisjonen er å se på overholdelsen av 

meldeplikten som helsestasjon og barnehager har og samhandlingen som disse instansene 

har med barnevernet. 

3. Kontrollutvalget ber om at foranalysen foreligger til utvalgets møte i september 2019. 

 
 
 

 

14/19 Egenevaluering av kontrollutvalgets aktivitet 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
Kontrollutvalget ber sekretariatet lage en oppsummering av egenevalueringen som kan behandles på 
neste møte den 18.9.2019. 
 
Protokoll 
Utvalgsleder benyttet sekretariatets forslag til aktuelle spørsmål i saksframlegget for å få fram 
utvalgsmedlemmenes syn. Sekretariatet noterte og sender oppsummeringen til utvalgets 
medlemmer i forkant av at det lages en sak til neste møte. 
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
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Vedtak  
Kontrollutvalget ber sekretariatet lage en oppsummering av egenevalueringen som kan behandles på 
neste møte den 18.9.2019. 
 
 
 

 
Referatsaker 
 

Saknr Arkivsak Tittel 
25/19 
 

201608725-386 
 

Møteprotokoll kontrollutvalget 8.5.2019 
 

26/19 
 

201608725-387 
 

Oppfølgingsplan kontrollutvalget 2019 
 

27/19 
 

201608725-388 
 

Kontrollutvalgets årsplan 2019 
 

28/19 
 

201608725-389 
 

Oversikt tilsyn og forvaltningsrevisjon i Gausdal kommune 
 

29/19 
 

201608725-392 
 

Oversikt politiske saker til info 
 

30/19 
 

201608725-390 
 

Saksprotokoll kommunestyresak 14-19 
 

31/19 
 

201608725-391 
 

Saksprotokoll tjenestekomiteens sak 4-19 
 

32/19 
 

201608725-393 
 

Utdrag fra 1. tertialrapport 2019 om internkontroll 
 

 
Kontrollutvalgssekretariatet orienterte muntlig om status i valg av sekretariat for kontrollutvalget og 
valg av revisor for nye Innlandet fylkeskommune. 
 
Kontrollutvalget tok referatsakene til orientering. 
 
 
Eventuelt 

- Innkomne saker/henvendelser 
o Ingen 

- Innhold i neste møte den 18.9.2019: Orientering om tildelingskontorets ansvar og oppgaver, 
orientering om FMs tilsyn om "hjemmetjenesten og korttidsplasser", oppfølging av politiske 
vedtak pr. 31.8.2018, statusrapport pr. 31.8.2019, oppdragsavtale med revisjonen for 2020, 
budsjett for kontrollutvalget, evnt. sammenligning av revisjonskostnader. 
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