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MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget Gausdal 

 
Dato: 06.03.2019 
Sted: Rådhuset 
Møteleder: Bjørnar Kruse 
Tidsrom: 
 

Kl. 09.00 - 13.00 

Tilstede  Bjørnar Kruse 
Torgunn Holm Maurset 
Hans Martin Graedler 
Jens Høistad 
Hans Follestad 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Fra kommunen: 

Rådmann Rannveig Mogren (hele møtet) 
Fra Innlandet Revisjon IKS: 
Reidun Grefsrud (sak 2/19) 
Fra kontrollutvalgssekretariatet: 
Kari Louise Hovland og Øivind Nyhus 

  
Protokollfører: Øivind Nyhus 
  
 
 

SAKSLISTE  Side 

Saker til behandling 

1/19 Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.1.2019 3 

2/19 Revisjonsrapport "Forvaltning av pasientmidler" 3 

3/19 Statusrapport kontrollutvalget pr. 31.12.2018 4 

4/19 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 4 

5/19 Oppfølging av kontrollutvalgets årsplan 2019 5 

Referatsaker 

1/19 Møteprotokoll KU 5.12.2018 6 
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2/19 Møteprotokoll formannskapet 1.2.2019 6 

3/19 Opplegg for prosess ny Klima- og energiplan 6 

4/19 Informasjon til fsk 12.2.2019 Årsregnskapet 6 

5/19 Årsregnskapet Gausdal 2018 - avlagt 22.2.2019 6 

6/19 Skatteregnskapet Gausdal 2018 fra kemneren 6 

7/19 Kontrollrapport 2018 fra Skatteetaten 6 

8/19 Kundebrev nr. 1-19 fra Innlandet Revisjon IKS 6 

9/19 Uavhengighetserklæring daglig leder Innlandet Revisjon IKS 6 

10/19 Diverse fra media til info for KU 6 

11/19 8 første sider av revisjonsrapport om tidlig innsats i Stange kommune 6 

12/19 Vedtak i kst sak 13-19 6 

13/19 Saksframlegg fsk sak 8-19 Ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid 6 

14/19 Saksframlegg fsk sak 12-19 Risiko- og sårbarhetsanalyse 6 

15/19 Vedtak i kst sak 82-18 Budsjett 2019 6 

16/19 Politiske saker til info for KU 6 

17/19 Diverse fra media vedrørende KU-oppgaven 6 

18/19 NKRFs veileder for KU-sekretariat 6 

19/19 Oppfølgingsplan KU 2019 6 

   

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
Det var ingen merknader til møteprotokoll fra møtet den 5.12.2018 
 
 
ORIENTERING 
Rådmannen var invitert til møtet for å orientere om dom i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Jf. 
møteprotokoll fra formannskapets møte den 1.2.2019, som er referatsak 2/19 i dagens møte.  
 
Under orienteringen ble møtet lukket iht. Kommuneloven § 31, punkt 3: Et folkevalgt organ skal 
vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige 
forhold. 
 
Rådmannen kopierte saken som ble lagt fram for formannskapet slik at kontrollutvalget fikk lest 
igjennom dette på møtet. Deretter ble dokumentene - som er uttatt off. -  levert tilbake til 
rådmannen.  
 
Kontrollutvalget tok informasjonen fra rådmannen til orientering og var enig om ikke å forfølge 
temaet ytterligere. 
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Saker til behandling 
 
 

1/19 Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.1.2019 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 
 

INNSTILLING: 
Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.1.2019" til orientering. 
 
Protokoll 
Rådmannen var til stede under behandling av saken og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 
 

INNSTILLING: 
Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.1.2019" til orientering. 
 

 

2/19 Revisjonsrapport "Forvaltning av pasientmidler" 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av pasientmidler" til orientering og 
legger saken fram for kommunestyret med følgende  
 
INNSTILLING 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av pasientmidler" til 

orientering og merker seg anbefalingene i rapporten: 

a. Revisjonen anbefaler at kommunen går gjennom forskrift om disponering av 

kontantytelser som grunnlag for å utarbeide prosedyrer/rutiner som sikrer at 

forskriftens bestemmelser blir etterlevd. 

b. I rutine for kontantkasse for beboere ved Follebutunet/Forsettunet bør det 

presiseres at kassebeholdningen skal avstemmes mot kassadagbok og summen av 

saldoene på pasientenes brukerkort, slik at rutinen stemmer med praksis. 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innen kort tid følge opp at rådmannen retter opp de 

svakheter og mangler som framkommer i revisjonsrapporten. 

 
Protokoll 
Innlandet Revisjon IKS presenterte revisjonsrapporten og svarte på spørsmål. 
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Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av pasientmidler" til orientering og 
legger saken fram for kommunestyret med følgende  
 
INNSTILLING 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av pasientmidler" til 

orientering og merker seg anbefalingene i rapporten: 

a. Revisjonen anbefaler at kommunen går gjennom forskrift om disponering av 

kontantytelser som grunnlag for å utarbeide prosedyrer/rutiner som sikrer at 

forskriftens bestemmelser blir etterlevd. 

b. I rutine for kontantkasse for beboere ved Follebutunet/Forsettunet bør det 

presiseres at kassebeholdningen skal avstemmes mot kassadagbok og summen av 

saldoene på pasientenes brukerkort, slik at rutinen stemmer med praksis. 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innen kort tid følge opp at rådmannen retter opp de 

svakheter og mangler som framkommer i revisjonsrapporten. 

 

 

3/19 Statusrapport kontrollutvalget pr. 31.12.2018 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
Kontrollutvalget tar statusrapporteringen om kontrollutvalgets aktivitet pr. 31.12.2018 til orientering 
og rapporterer til kommunestyret via årsrapporten for 2018.  
 
 
Protokoll 
Sekretariatet gjennomgikk vedlegg til saken. 
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar statusrapporteringen om kontrollutvalgets aktivitet pr. 31.12.2018 til orientering 
og rapporterer til kommunestyret via årsrapporten for 2018. 
 

 

4/19 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 2018 med 

de endringer som framkom i møtet.  

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende  
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INNSTILLING 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering. 
 
Protokoll 
Sekretariatet presenterte forslaget til årsrapport og oversikten over gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner og undersøkelser denne perioden. 
 
Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 2018 med 

de endringer som framkom i møtet.  

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende  

 
INNSTILLING 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering. 
 

 

5/19 Oppfølging av kontrollutvalgets årsplan 2019 
 
Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Protokoll 
Sekretariatet presenterte saksframlegget. 
Utvalget drøftet aktuelle tema for senere bestillinger og orienteringer og var enig om å følge opp 
dette på de nærmeste møtene. I første omgang ble det bestemt orienteringer på neste møte. 
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ønsker følgende orienteringer på sitt møte den 8.5.2019: 

 Velferdsteknologi. Orientering om kommunens tilpasninger hittil og videreføring. Herunder 

om hvordan personvernet og brukerperspektivet er ivaretatt. 

 Kvalitetsmeldingen for Gausdalsskolen 2017-2018. Orientering om de tiltak som er iverksatt 

for å rette opp de svakheter som framkom i rapporten. Utvalget ønsker også at 

orienteringen inkluderer psykososialt miljø/mobbing. 
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Referatsaker 
 

Saknr Arkivsak Tittel 

1/19 
 

201608725-337 
 

Møteprotokoll KU 5.12.2018 
 

2/19 
 

201608725-354 
 

Møteprotokoll formannskapet 1.2.2019 
 

3/19 
 

201608725-341 
 

Opplegg for prosess ny Klima- og energiplan 
 

4/19 
 

201608725-340 
 

Informasjon til fsk 12.2.2019 Årsregnskapet 
 

5/19 
 

201608725-349 
 

Årsregnskapet Gausdal 2018 - avlagt 22.2.2019 
 

6/19 
 

201608725-350 
 

Skatteregnskapet Gausdal 2018 fra kemneren 
 

7/19 
 

201608725-351 
 

Kontrollrapport 2018 fra Skatteetaten 
 

8/19 
 

201608725-335 
 

Kundebrev nr. 1-19 fra Innlandet Revisjon IKS 
 

9/19 
 

201608725-336 
 

Uavhengighetserklæring daglig leder Innlandet Revisjon IKS 
 

10/19 
 

201608725-338 
 

Diverse fra media til info for KU 
 

11/19 
 

201608725-352 
 

8 første sider av revisjonsrapport om tidlig innsats i Stange 
kommune 

12/19 
 

201608725-348 
 

Vedtak i kst sak 13-19 
 

13/19 
 

201608725-342 
 

Saksframlegg fsk sak 8-19 Ny/fornyet strategi for 
interkommunalt samarbeid 

14/19 
 

201608725-343 
 

Saksframlegg fsk sak 12-19 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 

15/19 
 

201608725-344 
 

Vedtak i kst sak 82-18 Budsjett 2019 
 

16/19 
 

201608725-345 
 

Politiske saker til info for KU 
 

17/19 
 

201608725-339 
 

Diverse fra media vedrørende KU-oppgaven 
 

18/19 
 

201608725-346 
 

NKRFs veileder for KU-sekretariat 
 

19/19 
 

201608725-347 
 

Oppfølgingsplan KU 2019 
 

 
Kontrollutvalget tok referatsakene til orientering. 
 
 

Eventuelt 
- Innkomne saker/henvendelser 

o Ingen 
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- Foreløpig innhold i neste møte den 8.5.2019:  
o Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 - herunder orientering om årsregnskapet og 

årsberetningen. 
o Orienteringer fra rådmannen om velferdsteknologi og kvalitetsmelding ved Gausdalsskolene (se vedtak i 

sak 5/19). 
o Eventuelt oppfølging av politiske vedtak pr. 30.4.2019 
o Oppfølging av revisjonsrapporten "Landbrukskontoret i Lillehammerregionen". Svarfrist for rådmannen 

er 1.4.2019 
o Revisjonsrapport "Bruk og etterlevelse av individuelle planer innen rus og psykiatri" 
o Oppfølging av kontrollutvalgets årsplan for 2019 (utvalget ble oppfordret til å komme med innspill til 

aktuelle tema til sekretariatet i forkant av neste møte).  

 
 
Forslag til møteprotokoll ble gjennomgått sammen med kontrollutvalget på slutten av møtet og 
sendes ut som presentert.  
 
 

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