
 

Utvalg: Kontrollutvalget Gausdal kommune 

Møtested: Kommunehuset Gausdal  -  Møteromsavdelingen 

Dato: 08.09.2020 

Tidspunkt: 09:00 -11:30   

 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Jens Høistad Leder AP  
Viggo Haugen Nestleder BBL  
Agnes Cimarolli Medlem TPL  
Yvonne B. Denneche Medlem AP  
Hans Forrestad Medlem SP  

 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kari Louise Hovland  
  

 
 
Merknader: 
  
Orientering: 

 Kommunedirektøren ved Marit Bråten Homb presentere en statusrapport som var 
oversendt fylkesmannen nylig i forbindelse med ROBEK. Orienteringen inneholdt status 
på tiltaksplanen og utfordringsbilde 2021-2024. Presentasjonen som ble gitt legges ut 
sammen med møtedokumentene.  

  
Eventuelt: 

 Kontrollutvalget bestiller en orientering fra administrasjonen omkring kommunens arbeid 
med rus og psykiatri til møtet den 20.10.2020. Sekretariatet legger ved den 
gjennomførte forvaltningsrevisjonen fra 2019 når innkalling sendes ut. 

Møteprotokoll



 Kontrollutvalget bestiller en orientering fra administrasjonen om rapporten 
Kvalitetsmelding for Gausdalsskolen som kommunestyret får til behandling høsten 2020. 
Orienteringen ønskes på møtet den 1.12.2020. Det ønskes et spesielt fokus på mobbing 
og psykososialt skolemiljø.  

 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 19/20 Godkjenning av innkalling med saksliste  

PS 20/20 Godkjenning av protokoll fra sist møte  

PS 21/20 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 

 

PS 22/20 Anledning til fjernmøter i kontrollutvalget  

PS 23/20 Referatsaker  

RS 22/20 Møteprotokoll fra forrige møte 9.6.2020  

RS 23/20 Oppdatert oppfølgingsplan for kontrollutvalget  

RS 24/20 KS har lansert veileder for internkontroll  

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak  



PS 19/20 Godkjenning av innkalling med saksliste 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 19/2020 i møte den 08.09.2020: 

Vedtak: 
Innkalling med saksliste godkjennes.  

 

Behandling: 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

PS 20/20 Godkjenning av protokoll fra sist møte 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 20/2020 i møte den 08.09.2020: 

Vedtak: 
Møteprotokoll fra møtet den 9.6.2020 godkjennes.  

 

Behandling: 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

PS 21/20 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 21/2020 i møte den 08.09.2020: 

Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget legger den overordnede risiko- og vesentlighetsvurderingen fra 

Kontrollutvalgssekretariatet til grunn for plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll, som skal behandles på neste møte.  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide følgende tema/områder i forslag til plan 

for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023:  

o Meldinger til barnevernet 

o Kommunens håndtering av koronapandemien 

o Interkommunalt samarbeid 

o Internkontroll 

o Etterlevelse av innkjøpsreglement 



o Sikkerhet og beredskap 

o Kommunens arbeid med og oppfølging av energi og klima 

o Mobbing og psykososialt skolemiljø 

o Sosiale tjenester 

o Kvalitet i tjenestene hele og omsorg 

o Rus og psykiatri 

o Ernæring (i institusjon og hjemmetjeneste) 

o Generell eierskapskontroll 

  

 

Behandling: 
Sekretariatet presenterte den overordnede risiko- og vesentlighetsvurderingen og 

kontrollutvalget diskuterte de foreslåtte temaene. 

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak.  

 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
1.Kontrollutvalget legger vedlagte overordnet analyse fra Kontrollutvalgssekretariatet 
Innlandet til grunn for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, som skal behandles 
på neste møte. 
2.Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide følgende tema/områder i forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 -2023: 
- Meldinger til barnevernet 
 

PS 22/20 Anledning til fjernmøter i kontrollutvalget 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 22/2020 i møte den 08.09.2020: 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og sender den ikke til kommunestyret da de allerede 

har vedtatt en fullmakt som også gjelder kontrollutvalget.  

 

Behandling: 
Sekretariatet orienterte kort om saken. Kommunedirektøren var til stede og kunne opplyse 

om at kommunestyret allerede har vedtatt en fullmakt for alle utvalg i sak 14/20: 

1. Kommunestyrets møter gjennomføres som fjernmøter så lenge det er påkrevet, i 

henhold til midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i 

kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19. 



2. Møter i andre folkevalgte organer og andre kommunale organer gjennomføres som 

fjernmøter så lende det er påkrevet for å begrense smitte av Covid-19. 

3. Folkevalgte organer og andre kommunale organer kan behandle saker skriftlig om 

bestemmelsene i kommuneloven § 11-8 er oppfylt.  

  

Kontrollutvalget foreslo dermed å kun ta saken til orientering og fattet enstemmig vedtak.  

 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ser nytten av å kunne avholde fjernmøter i enkelte tilfeller og sender saken til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
1.Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å avholde fjernmøter iht. kommuneloven § 
11-7.  
2. Saker som ut fra kommunelovens § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, 
kan ikke behandles i et fjernmøte. 
 
 
 

PS 23/20 Referatsaker 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 23/2020 i møte den 08.09.2020: 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  

 

Behandling: 
Referatsakene ble gjennomgått i møtet. 

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

RS 22/20 Møteprotokoll fra forrige møte 9.6.2020 Møteprotokoll fra 
forrige møte 9.6.2020 

RS 23/20 Oppdatert oppfølgingsplan for kontrollutvalget Oppdatert 
oppfølgingsplan for kontrollutvalget 

RS 24/20 KS har lansert veileder for internkontroll KS har lansert 
veileder for internkontroll 


