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MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget Gausdal 

 
Dato: 05.12.2018 
Sted: Rådhuset Gausdal kommune 
Møteleder: Bjørnar Kruse 
Tid: Kl. 09.00 - 12.00 
 
Tilstede  

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Fra kommunen: 

Rådmann Rannveig Mogren (hele møtet) 
Fra Innlandet Revisjon IKS: 
Reidun Grefsrud og Jorun Gilje Buggeland ((orientering og sak 22/18) 
Fra kontrollutvalgssekretariatet: 
Øivind Nyhus 

  
Protokollfører: Øivind Nyhus 
  
 
 

SAKSLISTE  Side 

Saker til behandling 

22/18 Foranalyse "Kvalitet i hjemmetjenesten" 3 

23/18 Kontrollutvalgets årsplan for 2019 4 

24/18 Kontrollutvalgets tilsynsansvar med revisjonen 4 

Referatsaker 

33/18 Møteprotokoll kontrollutvalget 24.10.2018 5 

34/18 Oppfølgingsplan kontrollutvalget 2018 5 

35/18 Politiske saker til info for kontrollutvalget 5 
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36/18 Diverse fra media 5 

37/18 Aktuelt regelverk egenandel trygghetsalarm 5 

38/18 Veileder for kontrollutvalgssekretariatet 5 

39/18 NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 5 
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Orientering 
Rådmannen var invitert for å orientere om regelverket og etterlevelse av dette vedrørende 
egenandel ved bruk av velferdsteknologi: 

 Rådmannens presentasjon ble levert ut til utvalgets medlemmer i møtet. 

 Rådmannen presenterte praksis for tjenestene trygghetsalarm, matombringing, 

medisindispenser, registreringsmatte og døralarm. 

 Når det gjelder trygghetsalarm går det fram av presentasjonen at kommunen tildeler 

trygghetsalarm kun som praktisk bistand, noe det tas betalt for iht. reglene. Trygghetsalarm 

erstatter ingen besøk/tilsyn fra hjemmetjenesten.  

 Av presentasjonen går det videre fram at matombringing kun er en betalt tjeneste. Det har 

hittil ikke vært tilfelle i kommunen av at matombringing kunne defineres som helsetjeneste.   

 Mye innen området velferdsteknologi er nytt for kommunen og man ser at med mer erfaring 

og mer omfattende tilbud/bruk at det kan være behov for å utarbeide kriterier for flere 

elementer.  

 

 Kontrollutvalget tok presentasjonen til orientering. 

 
 
Saker til behandling 
 

22/18 Foranalyse "Kvalitet i hjemmetjenesten" 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 

Kontrollutvalget tar foranalysen til orientering og bestiller en prosjektplan som omhandler tildeling 
av tjenester til det første møtet i 2019. Det må avklares med Fylkesmannen i Oppland at temaet ikke 
overlapper deres planlagt systemrevisjon.  
 
 
Protokoll 
Innlandet Revisjon IKS presenterte foranalysen og svarte på spørsmål. Revisjonen har fått bekreftelse 
fra fylkesmannen om at det vil bli et tilsyn rettet mot hjemmebaserte tjenester i kommunen i løpet 
av første halvår 2019. Det er derfor naturlig at kontrollutvalget ser an resultatet fra dette tilsyn før 
temaet vurderes på nytt. Etter revisjonens presentasjon foreslo derfor sekretariatet et nytt forslag til 
vedtak. 
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget ser an resultatet fra fylkesmannens planlagte tilsyn rettet mot 

hjemmebaserte tjenester i kommunen før utvalget på nytt vurderer temaet kvalitet i 

hjemmetjenesten.   

2. Kontrollutvalget legger temaet kvalitet i hjemmetjenesten inn i årsplan for 2019.  
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23/18 Kontrollutvalgets årsplan for 2019 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til årsplan for 2019 med de endringer som ble gjort i 

møtet. 

2. Kontrollutvalget sender årsplan 2019 til kommunestyret til orientering. 

 
 
Protokoll 
Kontrollutvalgssekretariatet presenterte forslaget til årsplan for 2019. Endringer i årsplanen ble gjort 
under møtet. Det ble avtalt med rådmannen at kontrollutvalget ønsker en orientering om planlagt 
prosess for temaplan klima og energi på neste møte. 
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til årsplan for 2019 med de endringer som ble gjort i 

møtet. 

2. Kontrollutvalget sender årsplan 2019 til kommunestyret til orientering. 

 
 

 

24/18 Kontrollutvalgets tilsynsansvar med revisjonen 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
1. Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene som går fram av skjemaene 

a. Kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon pr. november 2018. 

b. Kontrollutvalgets tilsynsansvar for forvaltningsrevisjon pr. november 2018. 

2. Kontrollutvalget opplyser om sine oppgaver innen tilsynsansvaret i sin årsrapport som sendes 

kommunestyret til orientering. 

 
 
Protokoll 
Kontrollutvalgssekretariatet gjennomgikk vedleggene.  
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene som går fram av skjemaene 

a. Kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon pr. november 2018. 

b. Kontrollutvalgets tilsynsansvar for forvaltningsrevisjon pr. november 2018. 
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2. Kontrollutvalget opplyser om sine oppgaver innen tilsynsansvaret i sin årsrapport som sendes 

kommunestyret til orientering. 

 
 

 
 
Referatsaker 
 

Saknr Arkivsak Tittel 
33/18 
 

201608725-315 
 

Møteprotokoll kontrollutvalget 24.10.2018 
 

34/18 
 

201608725-316 
 

Oppfølgingsplan kontrollutvalget 2018 
 

35/18 
 

201608725-317 
 

Politiske saker til info for kontrollutvalget 
 

36/18 
 

201608725-322 
 

Diverse fra media 
 

37/18 
 

201608725-321 
 

Aktuelt regelverk egenandel trygghetsalarm 
 

38/18 
 

201608725-319 
 

Veileder for kontrollutvalgssekretariatet 
 

39/18 
 

201608725-318 
 

NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 
 

 
Kontrollutvalget tok referatsakene til orientering. 
 
 
Eventuelt 
- Innkomne saker/henvendelser 

o Ingen 
- Påmelding NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019: 

o Kontrollutvalgssekretariatet melder på Bjørnar Kruse (kun 1 dag; 30.1.). Jens Høistad 
og Hans Forrestad gir beskjed til sekretariatet innen fristen for påmelding den 18.12. 

- Innhold i neste møte den 6.3.2019; Foreløpig presentasjon av årsregnskapet, oppfølging av 

politiske vedtak pr. 31.12, revisjonsrapport "Forvaltning av pasientmidler", statusrapport 

kontrollutvalget pr. 31.12.2017 - inkludert statusrapport regnskapsrevisjon, oppfølging av 

årsplan 2019, kontrollutvalgets årsrapport, eventuell ny vurdering av kontrollutvalgets 

budsjett for 2019, orientering om planlagt prosess for temaplan klima og energi. 
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