
MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget Gausdal 

 
Dato: 11.02.2020 
Sted: Kommunehuset (møterom Skeikampen) 
Møteleder: 
Tid: 

Jens Høistad 
Kl. 09.00 – 12.00 

  
Tilstede  Jens Høistad (leder) 

Viggo Haugen (nestleder) 
Yvonne B. Denneche 
Hans Forrestad 
Agnes Cimarolli 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Fra kontrollutvalgssekretariatet: 

Øivind Nyhus 
  
Protokollfører: Øivind Nyhus 
  
 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste til møtet 11.2.2020, og møteprotokoll fra 
13.11.2019. 
 

Saker til behandling 

01/2020 Statusrapportering kontrollutvalget pr. 31.12.2019  

02/2020 Kontrollutvalgets årsrapport for 2019  

03/2020 Eventuell endring av budsjett 2020 for kontrollutvalget  

04/2020 Prosess for arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  

Referatsaker 

01/2020 Fylkesmannens tilsynsrapport Flatland bofellesskap fra 2019 og 2014  

02/2020 Tilsyn Flatland bofellesskap - plan for forbedring  

03/2020 Orientering om tilsyn Flatland bofelleskap i kommunestyret 23.1.2020  

04/2020 Møteprotokoll fra møtet 13.11.2019  

05/2020 Uavhengighetserklæring fra leder i Innlandet Revisjon IKS  

06/2020 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige forvaltningsrevisjon i Innlandet 
Revisjon IKS 

 

07/202 Vedtak om valg av representanter til styret i Kontrollutvalgssekretariatet 
Innlandet 

 

08/2020 Kundebrev nr. 1 – 2020 fra Innlandet Revisjon IKS  

09/2020 Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn  

Eventuelt 

− Innkomne saker/henvendelser 

− Innhold i neste møte 

 



   

 
Orienteringer 
Kommunedirektøren var invitert for å orientere om: 

• Kommunens organisasjon  

• Virksomhetsstyring/Intern kontroll og kvalitetssystemet – inkludert avvikshåndtering 
Dokumenter vedrørende tilsyn Flatland bofelleskap var vedlagt som referatsaker slik at utvalget 
eventuelt kan stille spørsmål til kommunedirektør. 
 
Kommunedirektøren kom ikke til møtet så derfor utsettes ovennevnte planlagte orienteringer til 
neste møte den 17.3.2020. Dessuten ønsker kontrollutvalget at det blir orientert om fylkesmannens 
tilsyn ved Flatland bofellesskap. Se for øvrig vedtak i sak 04/2020 nedenfor. 
 
 
 
  



Saker til behandling 
 
 

01/2020 STATUSRAPPORT KONTROLLUTVALGET PR. 31.12.2019 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 

Kontrollutvalget tar statusrapporteringen om kontrollutvalgets aktivitet pr. 31.12.2019 til orientering 
og rapporterer til kommunestyret via årsrapporten for 2019. 
 
Protokoll 
Sekretariatet gjennomgikk saksframstillingen. 
  
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar statusrapporteringen om kontrollutvalgets aktivitet pr. 31.12.2019 til orientering 
og rapporterer til kommunestyret via årsrapporten for 2019.  
 

 

02/2020 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 2019 med 

de endringer som framkom i møtet. 
2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 

 
INNSTILLING 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.   
 
Protokoll 
Sekretariatet gjennomgikk saksframlegget. 
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 2019. 
2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 

 
INNSTILLING 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering. 
 
 

 

03/2020 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak om en reduksjon av utvalgets budsjettramme 

for 2020 på kr. 100 000,- til orientering. 



2. Kontrollutvalget gjør ingen endringer i inngått oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 

2020 på grunn av reduksjonen ettersom utvalget forutsetter at man fortsatt beholder midler 

som p.t. står på fond.  

 
Protokoll 
Sekretariatet gjennomgikk saksframlegget. 
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak om en reduksjon av utvalgets budsjettramme 

for 2020 på kr. 100 000,- til orientering. 

2. Kontrollutvalget gjør ingen endringer i inngått oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 

2020 på grunn av reduksjonen ettersom utvalget forutsetter at man fortsatt beholder midler 

som p.t. står på fond. 

 
 

 

04/2020 PROSESS FOR ARBEIDET MED PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG 
EIERSKAPSKONTROLL 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
1. Kontrollutvalget ber Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet gjennomføre en overordnet 

risiko- og vesentlighetsanalyse som grunnlag for utvalgets plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll.  

2. Som en del av grunnlaget for planen bestiller kontrollutvalget en KOSTRA-analyse fra 
Innlandet Revisjon IKS.   

3. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll lages av 
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet på bakgrunn av analysen og drøftinger i 
kontrollutvalget. Det er ønskelig at planen kan behandles i utvalgets møte i juni 2020.   

4. Det settes av tid på hvert av møtene i kontrollutvalget fram til plan skal vedtas for å drøfte 
innhold og framdrift i analyse- og planarbeidet.  

 
Protokoll 
Sekretariatet gjennomgikk saksframlegget. Kontrollutvalget ønsker at orienteringer som ikke ble 
gjennomført på dagens møte settes opp igjen på neste møte – inkludert orientering om 
fylkesmannens tilsyn - og ønsker dessuten flere orienteringer i tillegg som kan danne bakgrunn for 
utvalgets videre arbeid med planer for valgperioden. 
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget ber Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet gjennomføre en overordnet 
risiko- og vesentlighetsanalyse som grunnlag for utvalgets plan for forvaltningsrevisjon 
og eierskapskontroll.  

2. Som en del av grunnlaget for planen bestiller kontrollutvalget en KOSTRA-analyse fra 
Innlandet Revisjon IKS.   



3. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll lages av 
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet på bakgrunn av analysen og drøftinger i 
kontrollutvalget. Det er ønskelig at planen kan behandles i utvalgets møte i juni 2020.   

4. Det settes av tid på hvert av møtene i kontrollutvalget fram til plan skal vedtas for å 
drøfte innhold og framdrift i analyse- og planarbeidet. 

5. Kontrollutvalget ber om at orienteringer som var planlagt 11.2. settes opp igjen den 17.3. 
– inkludert orientering om fylkesmannens tilsyn ved Flatland bofellesskap. I tillegg ønsker 
kontrollutvalget orienteringer om kommunens beredskapsarbeid, samt oppgaver og 
utfordringer for kommunens tildelingskontor. Kontrollutvalget ønsker at det er leder for 
hhv. Flatland bofellesskap og tildelingskontoret som kommer for å orientere. 

 
 

 
Referatsaker 
Kontrollutvalget tok referatsakene til orientering. 
Utvalgsleder vurderer å melde seg på dagssamling for utvalgsledere i Forum for kontroll og tilsyn den 
21-22.4.2020 Utvalgsmedlemmene vurderer dessuten påmelding på fagkonferansen i Forum for 
kontroll og tilsyn den 3-4.6.2020. Temaet tas opp igjen på møtet den 17.3.2020.  
 
 
Eventuelt 

• Innkomne saker/henvendelser: Ingen 

• Yvonne B. Denneche informerte om sin erfaring som deltaker på Norges 

kommunerevisorforenings kontrollutvalgskonferanse 2020 som ble arrangert på Gardermoen 

29-30.1.2020. 

• Neste møte i mars 2020 – foreløpig innhold: Orienteringer fra kommunedirektør, oppfølging 

av politiske vedtak, foreløpig risiko- og vesentlighetsvurdering – herunder innspill til tema.  

 
 
 
 

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


