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Merknader: 
  
Orientering om kvalitetsmeldingen Gausdalsskolen 2019-2020: 

 Enhetsleder Ingrid Bøe orienterte om kvalitetsmeldingen for Gausdalsskolene.  
 Det var ekstra fokus på psykososialt miljø i orienteringen etter ønske fra kontrollutvalget. 
 Presentasjonen som ble gitt legges ut sammen med protokollen. 
 Kvalitetsmeldingen var vedlagt som referatsak til dagens møte. 

 
 
 
 
 
 
 

Møteprotokoll



Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 31/20 Godkjenning av innkalling med saksliste  

PS 32/20 Godkjenning av protokoll fra sist møte  

PS 33/20 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2020  

PS 34/20 Risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet 
etterlevelseskontroll 2020 

 

PS 35/20 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
2019 

 

PS 36/20 Årsplan for kontrollutvalget 2021 inkl. møtedatoer  

PS 37/20 Oppdatering av rutiner for kontrollutvalget  

PS 38/20 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Meldinger til 
barnevernet" 

 

PS 39/20 Referatsaker  

RS 33/20 Oppdatert oppfølgingsplan per november  

RS 34/20 Møteprotokoll møtet 20.10.2020  

RS 35/20 Kvalitetsmeldingen Gausdalsskolen 20192020  

RS 36/20 Årsrapport mobbeombudet i tidligere Oppland  

RS 37/20 Tilbakemelding årsregnskapet 2019 fra revisor til 
Gausdal kommune 

 

RS 38/20 Tilbakemelding årsregnskapet 2019 - svar fra Gausdal 
kommune 

 

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak  



PS 31/20 Godkjenning av innkalling med saksliste 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 31/2020 i møte den 01.12.2020: 

Vedtak: 
Innkalling med saksliste godkjennes. 

 

Behandling: 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

PS 32/20 Godkjenning av protokoll fra sist møte 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 32/2020 i møte den 01.12.2020: 

Vedtak: 
Møteprotokoll fra møtet den 20.10.2020 godkjennes. 

 

Behandling: 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

PS 33/20 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2020 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 33/2020 i møte den 01.12.2020: 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi 2020 til orientering.  

 

Behandling: 
Innlandet Revisjon IKS ved Heidi Floor Julusmoen orienterte om revisjonsstrategien og 

svarte på spørsmål.  

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 



Kontrollutvalget tar hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi 2020 til orientering. 
 
 

PS 34/20 Risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet 
etterlevelseskontroll 2020 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 34/2020 i møte den 01.12.2020: 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurderingene som ligger til grunn for forenklet 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen til orientering og merker seg at revisor vil se 

på selvkost i 2020. 

 

Behandling: 
Innlandet Revisjon IKS ved Heidi Floor Julusmoen orienterte om saken og svarte på 

spørsmål. 

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak.  

 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurderingene som ligger til grunn for forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen til orientering og merker seg at revisor vil se 
på selvkost i 2020.  
 

PS 35/20 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
2019 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 35/2020 i møte den 01.12.2020: 

Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjon om at Gausdal kommune i det alt 

vesentlige ser ut til å ha etterlevd dokumentasjonskravene på de kontrollerte 

punktene innen et utvalg av anskaffelser.  

2. Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering.  

 



Behandling: 
Innlandet Revisjon IKS ved Heidi Floor Julusmoen orienterte om saken og svarte på 

spørsmål. Sekretariatet kommenterte kort denne nye oppgaven i kommuneloven.  

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
1.Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjon om at Gausdal kommune i det alt 

vesentlige ser ut til å ha etterlevd dokumentasjonskravene på de kontrollerte 
punktene innen et utvalg av anskaffelser. 

2. Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. 
 
 

PS 36/20 Årsplan for kontrollutvalget 2021 inkl. møtedatoer 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 36/2020 i møte den 01.12.2020: 

Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsplan for 2021. Følgende møtedatoer ble vedtatt 

for 2021: 9.2, 24.3, 27.4, 3.5, 8.6, 7.9, 19.10 og 7.12. 

2. Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret med følgende 

INNSTILLING 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering.  

 

Behandling: 
Sekretariatet gjennomgikk årsplanen og møtedatoer i møtet. Den foreslåtte datoen i mars ble 

endret. 

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
1.Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til årsplan for 2021 med de endringer som framkom 

i møtet. Følgende møtedatoer ble vedtatt for 2021:  
2. Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret med følgende  
  



INNSTILLING 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering. 
 
 

PS 37/20 Oppdatering av rutiner for kontrollutvalget 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 37/2020 i møte den 01.12.2020: 

Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar de oppdaterte rutinene for kontrollutvalget slik at de er i samsvar med 

kommunestyrets vedtak. Det er kontrollutvalgets leder og nestleder som velges til å 

godkjenne protokoll fra kontrollutvalgets møter.  

 

Behandling: 
Sekretariatet orienterte kort om saken. 

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar de oppdaterte rutinene for kontrollutvalget slik at de er i samsvar med 
kommunestyrets vedtak. Det er kontrollutvalgets leder og nestleder som velges til å 
godkjenne protokoll fra kontrollutvalgets møter. 
 
 

PS 38/20 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Meldinger til 
barnevernet" 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 38/2020 i møte den 01.12.2020: 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Meldinger til barnevernet" til orientering 

og legger saken fram for kommunestyret med følgende 

INNSTILLING 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Meldinger til barnevernet" til 

orientering og merker seg at kommunen har utarbeidet rutiner som skal sikre at 

ansatte melder til barnevernet ved bekymringer. Det ser også ut til å ha vært fokus på 



tverrfaglig samarbeid mellom barnehager, barnevern og helsestasjonen. 

Kommunestyret merker seg for øvrig at det er gitt noen anbefalinger som kan være 

med på å forbedre dette arbeidet. Det forventes at anbefalingene følges opp av 

kommunedirektøren:  

o Kommunen må sikre at barnehagene har rutiner for avklaring av bekymring, 

rutiner for samtale med foreldre og maler for melding. 

o Kommunen bør vurdere hvordan det etablerte samarbeidet man utvikles slik 

at det blir mer målrettet som bidrag til at bekymringer meldes til barnevernet.  

o Rutiner bør revideres og det bør gå frem av rutinene når de er revidert.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 15.4.2021. Den 

skriftlige tilbakemeldingen etterfølges av en muntlig orientering på kontrollutvalgets 

møte i april 2021. 

 

Behandling: 
Innlandet Revisjon IKS ved Guro Selfors Lund orienterte om forvaltningsrevisjonsrapporten 

og svarte på spørsmål.  

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Meldinger til barnevernet» til orientering 
og legger saken fram for kommunestyret med følgende 
  
INNSTILLING 
1.Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Meldinger til barnevernet» til 

orientering og merker seg at kommunen har utarbeidet rutiner som skal sikre at 
ansatte melder til barnevernet ved bekymringer. Det ser også ut til å ha vært fokus på 
tverrfaglig samarbeid mellom barnehager, barnevern og helsestasjonen. 
Kommunestyret merker seg for øvrig at det er gitt noen anbefalinger som kan være 
med på å forbedre dette arbeidet. Det forventes at anbefalingene fra revisjonen følges 
opp av kommunedirektøren: 
Kommunen må sikre at barnehagene har rutiner for avklaring av bekymring, rutiner 

for samtale med foreldre og maler for melding. 
Kommunen bør vurdere hvordan det etablerte samarbeidet kan utvikles slik at det 

blir mer målrettet som bidrag til at bekymringer meldes til barnevernet.  
Rutiner bør revideres og det bør gå frem av rutinene når de er revidert. 

  
2.Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding 
på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen den 15.4.2021. Den skriftlige tilbakemeldingen 



etterfølges av en muntlig orientering på kontrollutvalgets møte i april 2021.  
 

PS 39/20 Referatsaker 
 

Kontrollutvalget Gausdal kommunes behandling av sak 39/2020 i møte den 01.12.2020: 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  

 

Behandling: 
Referatsakene ble gjennomgått i møtet. Utvalget ønsker en orientering fra mobbeombudet 

på et av de første møtene i 2021. Dette føres opp i årsplanen for 2021.  

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 

 


