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MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget Gausdal 
 
Dato: 08.05.2019 
Sted: Rådhuset 
Møteleder: Bjørnar Kruse 
Tid: 
 

Kl. 09.00 – 12.45 

Tilstede  Bjørnar Kruse 
Torgunn Holm Maurset 
Hans Martin Graedler 
Jens Høistad 
Ola Kleiven – vara for Hans Forrestad 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ola Kleiven 

  
Forfall:  Hans Forrestad 
  
Andre: Fra kommunen: 

Rådmann Rannveig Mogren (hele møtet) 
Kommunalsjef Cathrine Furu (orientering) 
Kvalitetsrådgiver Ole Edgar Sveen (orientering) 
Økonomisjef Marit Bråthen Homb (sak 6/19) 
Kontroller Pål Vorkinn (sak 6/19) 
Regnskapsleder Khuyen Hoang (sak 6/19) 
Fra Innlandet Revisjon IKS: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Heidi Floor Julusmoen (sak 6/19) 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Guro Selfors Lund (sak 8/19) 
Forvaltningsrevisor Kari Robbestad (sak 8/19) 
Fra sekretariatet: 
Øivind Nyhus 

  
Protokollfører: Øivind Nyhus 
  
 
 

SAKSLISTE  Side 

Saker til behandling 

6/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Gausdal kommune for 2018 3 

7/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Landbrukskontoret i Lillehammer-
regionen" 

3 
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8/19 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Individuelle planer - kommunalt psykiatri og 
rusarbeid" 

3 

9/19 Oppfølging av revisjonsrapport "Forvaltning av pasientmidler" 3 

10/19 Oppfølging av årsplanen for 2019 3 

Referatsaker 

20/19 Møteprotokoll 6.3.2019 3 

21/19 Referatsak Kvalitetsmelding for Gausdalsskolen 2017-2018 3 

22/19 Diverse fra media til orientering 3 

23/19 Oppfølgingsplan kontrollutvalget 2019 3 

24/19 Politiske saker til info for kontrollutvalget 3 

   

 
Orienteringer 
Rådmannen var invitert til møtet for å orientere om 
 

 Kvalitetsmeldingen for Gausdalsskolen 2017-2018 v/kommunalsjef Cathrine Furu. 
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. 
Kvalitetsmeldingen var vedlagt som referatsak. 

 Velferdsteknologi v/kvalitetsrådgiver Ole Edgar Sveen. Orientering om kommunens 
tilpasninger hittil og videreføring. Herunder om hvordan personvernet og brukerperspektivet 
er ivaretatt. 

 
Presentasjonene legges ut på hjemmesiden sammen med møteprotokollen.  
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Saker til behandling 
 
 
6/19 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Gausdal kommune for 
2018 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
Til kommunestyret 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GAUSDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018 

 
Kontrollutvalget har i møte den 8.5.2019 behandlet uttalelsen til Gausdal kommunes årsregnskap for 
2018. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetning og 
revisjonsberetning. 
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av ovennevnte dokumenter og 
orienteringen/presentasjonen som ble gjort av rådmannen og revisjonen i kontrollutvalgets møte. 
 
Revisjonen har avgitt en revisjonsberetning uten forbehold eller merknader.  
 
Årsregnskapet i Gausdal kommune for 2018 viser at 393,0 mill. kroner er fordelt til drift.  
Driftsregnskapet i Gausdal kommune viser at netto driftsresultat for 2018 er negativt med kr. 1,2 
mill. kroner, mens regnskapsmessig resultat/mindreforbruk i 2018 er 17,1 mill. kroner.  
 
Kontrollutvalget vil berømme rådmannen for en oversiktlig og informativ årsberetning.  
 
Årsregnskapet og årsberetningen gir en god oversikt over den økonomiske situasjonen for Gausdal 
kommune pr. 31.12.2018. Kontrollutvalget støtter rådmannens omtale og vurderinger av den 
økonomiske situasjonen i årsberetningen for 2018.  
 
Kontrollutvalget bemerker at det er positivt at kommunen har vedtatt handlingsregler for enkelte 
økonomiske nøkkeltall. Med den økonomiske situasjonen som kommunen er i vil det være viktig at 
økonomistyring og -kontroll rettes mot at målene i disse reglene skal nås.   
 
Protokoll 
Rådmannen presenterte årsregnskapet og årsberetningen og svarte på spørsmål. Innlandet Revisjon 
IKS presenterte sitt arbeid og svarte på spørsmål.  
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak 
  
Til kommunestyret 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GAUSDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
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Kontrollutvalget har i møte den 8.5.2019 behandlet uttalelsen til Gausdal kommunes årsregnskap for 
2018. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetning og 
revisjonsberetning. 
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av ovennevnte dokumenter og 
orienteringen/presentasjonen som ble gjort av rådmannen og revisjonen i kontrollutvalgets møte. 
 
Revisjonen har avgitt en revisjonsberetning uten forbehold eller merknader.  
 
Årsregnskapet i Gausdal kommune for 2018 viser at 393,0 mill. kroner er fordelt til drift.  
Driftsregnskapet i Gausdal kommune viser at netto driftsresultat for 2018 er negativt med kr. 1,2 
mill. kroner, mens regnskapsmessig resultat/mindreforbruk i 2018 er 17,1 mill. kroner.  
 
Kontrollutvalget vil berømme rådmannen for en oversiktlig og informativ årsberetning.  
 
Årsregnskapet og årsberetningen gir en god oversikt over den økonomiske situasjonen for Gausdal 
kommune pr. 31.12.2018. Kontrollutvalget støtter rådmannens omtale og vurderinger av den 
økonomiske situasjonen i årsberetningen for 2018.  
 
Kontrollutvalget bemerker at det er positivt at kommunen har vedtatt handlingsregler for enkelte 
økonomiske nøkkeltall. Med den økonomiske situasjonen som kommunen er i vil det være viktig at 
økonomistyring og -kontroll rettes mot at målene i disse reglene skal nås.  
 
 
7/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Landbrukskontoret i 
Lillehammer-regionen" 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
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.   
 
Protokoll 
Utvalget hadde ingen spørsmål til administrasjonen i forbindelse med behandlingen av saken. 
Vedtaket vil bli lagt fram for kontrollutvalgene i Øyer og Lillehammer til orientering, som referatsak. 
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  

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. 
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8/19 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Individuelle planer - kommunalt 
psykiatri og rusarbeid" 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Individuelle planer – kommunalt psykiatri og 
rusarbeid» til orientering og legger saken fram for kommunestyret med følgende  
 
INNSTILLING 

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.  
 
Protokoll 
Innlandet Revisjon IKS presenterte revisjonsrapporten og svarte på spørsmål.  
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Individuelle planer – kommunalt psykiatri og 
rusarbeid» til orientering og legger saken fram for kommunestyret med følgende  
 
INNSTILLING 

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. 
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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.  

 
 
 
9/19 Oppfølging av revisjonsrapport "Forvaltning av pasientmidler" 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
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. 

 
Protokoll 
Sekretariatet presenterte kort saksframlegget. 
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  

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. 

 
 
 
10/19 Oppfølging av årsplanen for 2019 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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Protokoll 
Sekretariatet presenterte kort saksframlegget. 
Kontrollutvalget hentet fram temaet «Overholdelse av meldeplikten til barnevernet» fra plan for 
forvaltningsrevisjon for inneværende valgperiode og ønsker at sekretariatet lager en sak for 
eventuelt å bestille dette på neste møte.  
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber sekretariatet lage en sak til neste møte for eventuelt å bestille en foranalyse på 
temaet "Overholdelse av meldeplikten til barnevernet».  
 
 
 
Referatsaker 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
20/19 
 

201608725-369 
 

Møteprotokoll 6.3.2019 
 

21/19 
 

201608725-367 
 

Referatsak Kvalitetsmelding for Gausdalsskolen 2017-2018 
 

22/19 
 

201608725-370 
 

Diverse fra media til orientering 
 

23/19 
 

201608725-371 
 

Oppfølgingsplan kontrollutvalget 2019 
 

24/19 
 

201608725-372 
 

Politiske saker til info for kontrollutvalget 
 

 
Kontrollutvalget tok referatsakene til orientering. 
 
Eventuelt 

 Innkomne saker/henvendelser 
o Ingen 

 Innhold i neste møte den 5.6.2019; Foreløpig saksliste; Oppfølging av politiske vedtak pr. 
30.4., statusrapport pr. 30.4., bestilling av foranalyse, evaluering av kontrollutvalgets arbeid i 
denne perioden, orientering? 

 
 

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


