
KONTROLLUTVALGET GAUSDAL KOMMUNE 
 
Oversikt status for forvaltningsrevisjon/undersøkelser og selskapskontroll vedtatt i plan for perioden 
2016-2019 og tema som har kommet til underveis: 
 
Prioriterte tema i plan for 
forvaltningsrevisjon i 2016 

Oppfølging av temaet i perioden 2016-2019 Kommentarer 

Tidlig innsats - med vekt på 
spesialundervisning og 
tilpasset opplæring 

Revisjonsrapport behandlet i kontrollutvalget 5.10.2016 
og i kommunestyret 27.10.2016. 
Kontrollutvalget vurderte rådmannens 
oppfølging av anbefalingene i revisjonsrapporten på 
møtet den 10.5.2017. 

Gjennomført som forvaltningsrevisjon. 

Intern kontroll i 
byggesaksbehandlingen 

Revisjonsrapporten behandlet i kontrollutvalget 
10.5.2017 og i kommunestyret 15.6.2017. 
Kontrollutvalget innstilte på at rapporten tas til 
orientering – uten behov for å følge opp anbefalinger. 

Gjennomført som forvaltningsrevisjon. 

Rus og psykiatri. 
Endret til «Individuelle planer 
- kommunalt psykiatri- og 
rusarbeid» 

Revisjonsrapporten behandlet i kontrollutvalget 
8.5.2019 og i kommunestyret 23.5.2019. 
Vedtaket er fulgt opp av kontrollutvalget den 18.9.2019 

Gjennomført som forvaltningsrevisjon. 
Kommunestyret informeres om 
kontrollutvalgets oppfølging i 
årsrapporten for 2019. 

Etterlevelse av kommunens 
nye miljø- og klimaplan 
(temaplan klima og energi) 

Kontrollutvalget har hittil ventet med å igangsette 
eventuell forvaltningsrevisjon til kommunens nye 
klimaplan var vedtatt. Vedtatt prosess for ny temaplan 
klima og energi ble lagt som referatsak til 
kontrollutvalget 6.3.2019, der det framkom at planen 
skulle sluttbehandles høsten 2019. 

Det foreslås at det nye kontrollutvalget 
drøfter temaet: Orientering og/eller 
vurderes inntatt i ny plan for  
forvaltningsrevisjon. 

Arbeidsmiljøet i Gausdal 
kommune 

Fulgt opp med orientering om medarbeider-
undersøkelsen i møtet 13.3.2017.  
Ny medarbeiderundersøkelse ble gjennomført etter ny 
mal og ny orientering ble gitt på møtet den 6.9.2017. 
Tatt til orientering. 

Temaet fulgt opp via orienteringer. 
Kontrollutvalget mener at temaet 
hittil er tilstrekkelig behandlet av 
utvalget via orienteringer. Ny 
medarbeiderundersøkelse antagelig 
høsten 2019. 

Kvalitet i tjenestene innen 
planområdet helse og 
omsorg. 
Endret til "Kvalitet i 
hjemmetjenesten" 

Foranalyse ble behandlet av kontrollutvalget den 
5.12.2018. Det ble ikke bestilt forvaltningsrevisjon 
ettersom fylkesmannen hadde opplyst til revisjonen at 
det planlegges et tilsyn rettet mot hjemmebaserte 
tjenester i kommunen. 
Kontrollutvalget fikk en orientering om 
status i gjennomført tilsyn "Hjemmetjenesten og 
korttidsplasser" på møtet den 18.9.2019. 
Kontrollutvalget har for øvrig fulgt opp temaet kvalitet i 
tjenesten via orienteringer om medisinhåndtering, 
tidspunkt for matombringing, velferdsteknologi og 
tildelingskontorets ansvar og oppgaver i løpet av 
perioden. 

Utsatt p.g.a. tilsyn fra fylkesmannen. 
Det foreslås at temaet i en eller 
annen form inngår i planer for 2019- 
2023. 
 
Resultatet i tilsynet bør følges opp av  
nytt kontrollutvalg.  
 

Tema som er kommet til 
underveis i perioden 

Oppfølging av temaet i perioden 2016-2019 Kommentarer 

Vertskommunesamarbeidet 
Landbrukskontoret 

Orientering om Landbrukskontoret på møtet den 
10.5.2017. 
Revisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget den 
9.5.2018 og i kommunestyret den 31.5.2018. 
Kommunestyrets vedtak ble fulgt opp i utvalgets møte 
den 8.5.2019. 
Forvaltningsrevisjonen ble gjennomført av 
kontrollutvalget i Gausdal p.g.a. at Gausdal er 
vertskommune. Kontrollutvalgene i Lillehammer og Øyer 
er orientert om både rapporten og oppfølgingen. 

Gjennomført som forvaltningsrevisjon. 

Regionalt samarbeid i 
samhandlingsreformen 
Endret til "Regionalt 
samarbeid om 
helsetjenester" 

Dette er et av flere tema som er vurdert 
på fellesmøte med andre kontrollutvalg i 
regionen. Foranalyse ble behandlet i kontrollutvalgets 
møte i juni 2016. Videre undersøkelse ble utsatt 

Temaet er fulgt opp via foranalyser. 
Ny vurdering av ulike samarbeid vil bli 
gjort i f.m. arbeidet med planer for 
neste periode.  



ettersom det var på gang en revidering av avtaleverket 
vedrørende samarbeidet. 
Ny oppdatert foranalyse "Regionalt samarbeid om 
helsetjenester" ble behandlet på fellesmøte med de 
øvrige kontrollutvalgene den 21.3.2018. Alle utvalg 
vedtok at de ikke bestilte forvaltningsrevisjon i denne 
omgang. 

Øvrige tema i plan for 
forvaltningsrevisjon 

Oppfølging av temaet i perioden 2016-2019 Kommentarer 

Psykososialt miljø i skolen - 
mobbing 

Rådmannen orienterte kontrollutvalget den 14.2.2018 – 
kun om kommunens svar på fylkesmannens tilsyn om 
"elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø". 

Anses delvis fulgt opp via orientering. 
Kan eventuelt vurderes i f.m. planer for 
perioden 2020-2023. 

Forvaltningspraksis i f.m. 
vedtak om økonomisk 
sosialhjelp – sett i 
sammenheng med 
opprettelse av nytt NAV-
kontor 

Ikke undersøkt nærmere i perioden. 
Det vises til at kommunestyret fikk en orientering om 
NAV Lillehammer/Gausdal på møtet den 30.11.2017 

 

Etterlevelse av  innsynsretten Ikke undersøkt nærmere i perioden.  

Overholdelse av meldeplikten 
til barnevernet 

Foranalyse behandlet av kontrollutvalget 
18.9.2019. Forvaltningsrevisjon ble bestilt. 

Under arbeid. 
Rapport forventes våren 2020. 

Kvalitet i tjenestene innen 
planområdet skole 

Kun fulgt opp med en orientering om rapporten 
"Kvalitetsmelding for Gausdalsskolen 2017-2018" i møte 
den 8.5.2019. Kommunestyret behandlet rapporten den 
25.10.2018. 

Kan vurderes i f.m. plan for 
perioden 2019-2023 

Mindre undersøkelser 
vedtatt i planen 

Oppfølging av temaet i perioden 2016-2019 Kommentarer 

Bruk av kommunale kjøretøy  Kontrollutvalget bestilte en undersøkelse på møtet den 
10.5.2017, men dette ble omgjort med følgende vedtak 
6.12.2017: Kontrollutvalget vedtar at det ikke 
gjennomføres undersøkelse i temaet "bruk av 
kommunale kjøretøy" i denne omgang. 

Gjennomført. 

Beregning av husleie for 
omsorgsboliger 

Ikke undersøkt nærmere i perioden.   

Forvaltning av pasientmidler Revisjonsrapport behandlet i kontrollutvalget den 
6.3.2019 og i kommunestyret den 28.3.2019. 
Vedtak fulgt opp av kontrollutvalget i møtet den 
8.5.2019 og 18.9.2019. 

Gjennomført. Kommunestyret blir 
orientert om kontrollutvalgets 
oppfølging av vedtaket den 28.3.2019 i 
årsrapporten for 2019. 

Legemiddelhåndtering Notat er innhentet fra rådmannen vedrørende temaet 
"legemiddelhåndtering" - i tillegg til at rådmannen var 
tilstede da denne referatsaken ble behandlet 13.3.2017. 

Gjennomført. Kontrollutvalget mener 
at temaet er tilstrekkelig fulgt opp via 
orienteringen den 13.3.2017 

 
Selskapskontroll: 
 
Tema fra plan for 
selskapskontroll fra 2016 

Oppfølging av temaet i perioden 2016-2019 Kommentarer 

LIPRO AS Samarbeid med KU Lillehammer. Kontrollutvalget i 
Gausdal bestilte selskapskontrollen på møtet den 
6.9.2017. Revisjonsrapporten ble behandlet på 
fellesmøte den 21.3.2018 og behandlet i 
kommunestyret den 19.4.2018. 
Kommunestyret vedtok at det forventes at anbefalinger i 
revisjonsrapporten følges opp ifm. kommunens 
eiermelding. Kontrollutvalget hadde noen spørsmål til 
daglig leder som ble besvart i møtet den 9.5.2018 og 
vedtok at det ikke er aktuelt å følge opp ytterligere. 

Gjennomført. 
 

Kommunens 
eierskapsforvaltning generelt 

Revisjonsrapport behandlet i kontrollutvalget og 
kommunestyret vinteren 2016. 

Gjennomført. 

 


