
 

Utvalg: Kontrollutvalget Gausdal kommune 

Møtested: Kommunehuset i Gausdal  -  Møteromsavdelingen 

Dato: 20.10.2020 

Tidspunkt: 09:00 -12:00   

 
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: 
  
Yvonne B. Denneche deltok på møtet via Teams, jf. vedtak i kommunestyret i sak 14/2020.  
  
Orienteringer: 

 Kommunedirektøren ved enhetsleder Sølvi Bergset presenterte kommunens arbeid 
innen rus og psykiatri. Presentasjonen som ble gitt legges ut sammen med 
møtedokumentene.  

 Kommunedirektør Rannveig Mogren orienterte om status på koronasituasjonen. Arbeid 
og status er ikke mye endret siden forrige møte. Det jobbes fortsatt mye med 
informasjonsarbeid, oppbygging av lager av smittevernutstyr, smittesporing, 
koronatelefon med mer. Fortsatt utfordringer innen økonomi grunnet korona.  

  

Møteprotokoll



Eventuelt: 
 Det ble kort orientert om fellesmøte med kontrollutvalgene i Øyer og Lillehammer 

kommune den 2.11. 
 Det ble etterspurt hvor mye kontrollutvalget har igjen på fond. Dette skal avklares i dialog 

med kommunedirektøren.  
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 24/20 Godkjenning av innkalling med saksliste  

PS 25/20 Godkjenning av protokoll fra sist møte  

PS 26/20 Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2021  

PS 27/20 Budsjett for kontrollutvalget 2021  

PS 28/20 Status kontrollutvalget per 31.8.2020  

PS 29/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-
2023 

 

PS 30/20 Referatsaker  

RS 26/20 Møteprotokoll fra møtet 8.9.2020  

RS 27/20 Oppdatert oppfølgingsplan oktober 2020  

RS 28/20 Barnehagene får ny mobbelov  

RS 29/20 Risiko for svindel  

RS 30/20 Brev fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune  

RS 31/20 2020-1077 Brev til kontrollutvalgene - Behandling av 
mottatt henvendelse fra Jevnaker kommune.pdf 

 

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak  



PS 24/20 Godkjenning av innkalling med saksliste 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 24/2020 i møte den 20.10.2020: 

Vedtak: 
Innkalling med saksliste godkjennes.  

 

Behandling: 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

PS 25/20 Godkjenning av protokoll fra sist møte 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 25/2020 i møte den 20.10.2020: 

Vedtak: 
Protokoll fra forrige møte godkjennes.  

 

Behandling: 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

PS 26/20 Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2021 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 26/2020 i møte den 20.10.2020: 

Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget inngår oppdragsavtale for 2021 mellom Gausdal kommune og 

Innlandet Revisjon IKS med en total økonomisk ramme på kr. 1 047 750,-. 

2. Avtalen inngås med forbehold om dekning innenfor den budsjettrammen 

kommunestyret vedtar.  

 

Behandling: 
Innlandet Revisjon IKS innledet med en orientering om selskapet og en prissammenlikning 

selskapet deltar i årlig. 

  

Det ble opplyst om at representantskapet har behandlet avtalens ordlyd og forslag til vedtak 

punkt 3 faller bort.  



  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget inngår oppdragsavtale for 2021 mellom Gausdal kommune og Innlandet 
Revisjon IKS med en total økonomisk ramme på kr. 1 047 750,-.  
2. Avtalen inngås med forbehold om dekning innenfor den budsjettrammen kommunestyret 
vedtar. 
3. Avtalen inngås med forbehold om at den foreløpig ikke er behandlet i revisjonsselskapets 
representantskap.  
 
 
 

PS 27/20 Budsjett for kontrollutvalget 2021 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 27/2020 i møte den 20.10.2020: 

Vedtak: 
Kontrollutvalget foreslår kr. 1 384 750,- som total budsjettramme for kontrollutvalgets aktivitet 

i Gausdal kommune for 2021, med utgangspunkt i følgende fordeling: 

 Kontrollutvalgets drift                                  kr. 140 000,- 

 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet        kr. 197 000,- 

 Innlandet Revisjon IKS                               kr. 1 047 750,- 

 

Behandling: 
Sekretariatet orienterte om saken. Denne saken ses i sammenheng med sakene om status 

per 31.8.2020 og oppdragsavtale for 2021.  

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget foreslår kr. 1 384 750,- som total budsjettramme for kontrollutvalgets aktivitet 
i Gausdal kommune for 2021, med utgangspunkt i følgende fordeling: 
Kontrollutvalgets drift     kr. 140 000, 
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet   kr. 197 000,- 
Innlandet Revisjon IKS    kr. 1 047 750,- 
 
 
 
  

PS 28/20 Status kontrollutvalget per 31.8.2020 



 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 28/2020 i møte den 20.10.2020: 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar statusrapportering per 31.8.2020 til orientering.  

 

Behandling: 
Sekretariatet orienterte kort om saken.  

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak.  

 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar statusrapportering per 31.8.2020 til orientering. 
 
 
  

PS 29/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-
2023 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 29/2020 i møte den 20.10.2020: 

Vedtak: 
Kontrollutvalget legger "Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023" fram for 

kommunestyret med følgende  

INNSTILLING 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 

med følgende prioriterte tema:  

o Meldinger til barnevernet 

o Interkommunalt samarbeid 

o Etterlevelse av innkjøpsreglementet 

o Sikkerhet og beredskap 

o Kommunens arbeid med og oppfølging av energi og klima 

o Mobbing og psykososialt ungdomsmiljø/oppvekstmiljø 

o Sosiale tjenester 

o Kvalitet i tjenestene helse og omsorg 

o Ernæring (i institusjon og hjemmetjeneste) 

o Generell eierskapskontroll 

o Øvrige tema:  

 Kommunens håndtering av Covid-19 



 Internkontroll 

 Rus og psykiatri 

2. Kommunestyret merker seg at kontrollutvalget planlegger eierskapskontroll etter at 

kommunens eierskapspolitikk er vedtatt senere i perioden. 

3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta eventuelle endringer i 

planen i løpet av planperioden. 

4. Kommunestyret merker seg at gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter 

oversendes fortløpende til kommunestyret for behandling.  

  

 

Behandling: 
Sekretariatet presenterte saken. 

  

Yvonne B. Denneche la fram forslag om å endre ordlyden i vedtak punkt 1 kulepunkt 6 til 

"Mobbing og psykososialt ungdomsmiljø/oppvekstmiljø". Det ble stemt over dette forslaget.  

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget legger «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023» fram 
for kommunestyret med følgende  
INNSTILLING 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023, med 
følgende prioriterte tema: 
Meldinger til barnevernet  
Interkommunalt samarbeid 
Etterlevelse av innkjøpsreglementet 
Sikkerhet og beredskap 
Kommunens arbeid med og oppfølging av energi og klima 
Mobbing og psykososialt skolemiljø 
Sosiale tjenester 
Kvalitet i tjenestene helse og omsorg 
Ernæring (i institusjon og hjemmetjeneste) 
Generell eierskapskontroll 
Øvrige tema: 
Kommunes håndtering av COVID-19 
Internkontroll 
Rus og psykiatri 
2.Kommunestyret merker seg at kontrollutvalget planlegger eierskapskontroll etter at 
kommunens eierskapspolitikk er vedtatt senere i perioden. 
3.Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta eventuelle endringer i planen i 
løpet av planperioden. 



4.Kommunestyret merker seg at gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter oversendes 
fortløpende til kommunestyret for behandling. 
 
 

PS 30/20 Referatsaker 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 30/2020 i møte den 20.10.2020: 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  

 

Behandling: 
Referatsakene ble gjennomgått i møtet. Henvendelsen fra kontrollutvalget i Jevnaker 

kommune ble diskutert og utvalget tar henvendelsen inkludert oppfølging fra 

representantskapet i Innlandet Revisjon IKS til orientering sammen med de andre 

referatsakene.  

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak.  

 


