
Kontrollutvalget 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post: kjetil@kontrollutvalget.no 
 

 

 

Gjøvik, 8. januar 2019. 
J.nr./referanse: 01-19/LU/ks 

KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE 
Tove Brorson, leder (V) 
Kai Roar Dahl, nestleder (H) - FORFALL 
Synnøve Lohne-Knutsen (H)  
Terje Vestby (Ap) 
Hege Heiberg (Sp) 
Jarle Krakk (H), første vara 
 
 

 

 
 
 
 
Kopi av innkallingen er sendt: 
 Ordfører og rådmann  
 Innlandet Revisjon IKS  

 
 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Mandag 14. januar 2019 
Tid: Kl. 1230 – ca. 1530 
Sted:  Møterom «Utsikten», rådhuset  
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Forfall og innkalling av vara: 
Nestleder Kai Roar Dahl (H) har meldt forfall. Første vara Jarle Krakk (H) er innkalt.  
 
Eventuelt ytterligere forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/SMS 995 77 903, 
eller e-post kjetil@kontrollutvalget.no 
 
Sakspapirer unntatt offentlighet: 
Vedlegg til sak 02/2019 inneholder personopplysninger og er unntatt offentlighet, jf. 
offentlighetslovens § 13. Vedlegget er kun distribuert på papir til møtedeltakerne. Saken vil bli 
behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens § 31. 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

 Sak 02/2019 – Henvendelse til kontrollutvalget: Rådmann Dag Flacké og 
kommunalsjef Oppvekst May Birgit Kjeverud deltar fra kl. 1400. 
 

 
 

Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 

 
 

KONTROLLUTVALGET I  
LUNNER KOMMUNE 

 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I LUNNER RÅDHUS 
Mandag 14. januar 2019 kl. 1230 

(Sted: Møterom «Utsikten», rådhuset) 
 
 

 
SAK NR. 01/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.12.2018 
 
SAK NR. 02/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET – MISTANKE 

OM KRENKENEDE ATFERD AV LÆRER I LUNNERSKOLEN 
 
SAK NR. 03/2019 REFERATSAKER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roa, 8. januar 2019 2018. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Rådmannen 
- Vararepresentanter til kontrollutvalget 
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SAK NR. 01/2019 

 
Lunner kommune  

     
 

 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.12.2018 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 14.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 05.12.2018 Vedlegg 1 

 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.12.2018 godkjennes. 
 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 

 
KONTROLLUTVALGET I 

LUNNER KOMMUNE 
 

 
Onsdag 5. desember 2018 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 – 1500. 
 
Som medlemmer møtte: 
Tove Brorson, leder (V) 
Kai Roar Dahl, nestleder (H)  
Synnøve Lohne-Knutsen (H) 
Terje Vestby (Ap)  
Hege Heiberg (Sp)  
 

Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Rådmann Dag Flacké (sak 50), barnevernleder Øystein Zahl Einarsen (sak 
50), kommunalsjef Helse og omsorg Solveig Olerud og enhetsleder Elin Teslow (sak 52). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal (sak 52). 
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Ordfører, varaordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, Innlandet 
Revisjon IKS og avisene Hadeland og Oppland Arbeiderblad. 
 
 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Tove Brorson som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 

 

Til behandling: 
 
SAK NR. 49/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.10.2018 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.10.2018 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 50/2018 BARNEVERNSTJENESTEN I LUNNER KOMMUNE  

 
Fra behandlingen: 
Barnevernleder Øystein Zahl Einarsen presenterte barnevernstjenesten i 
Lunner kommune med fokus på: 
 

 Organisering av barnevernet i Lunner kommune. 
 Organisasjons- og personaltiltak: 

 Omorganisering – spesialisering. 
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 Digitalisering og effektivisering. 
 Etterutdanning og kursing. 
 Sykefravær pr. nov 2018: 5,6 % (redusert fra 15,7 % i 

2016). 
 Stabilitet – lite turnover siste tre år. 
 Akuttberedskap fra Gjøvik Barnevernvakt. 

 Meldinger og undersøkelser: 
 Barn med meldinger: 4,6 % (2017). 
 Andel meldinger til undersøkelse: 80,4 (2017). 
 63 barn pr. d.d. har hjelpetiltak i hjemmet. 

 Oppdatert barnevernlov 01.07.2018: 
 Styrke barns rett til medvirkning. 
 Barn får rett til barneverntiltak. 
 Tydeligere ansvar for godt samarbeid. 
 Økt krav til begrunnelse og dokumentasjon. 
 Barnevern som myndighet – ikke tillatt med innleie fra 

høsten 2017. 
 Ingen bemanningsnorm, men anbefaling er på 9-15 barn 

for hver kontaktperson. 
 Kommunikasjon og omdømme: 

 Rekruttering av fosterhjem. 
 Flere samarbeids- og utviklingsprosjekter MED. 
 Orientering til politikere i kommunestyret. 
 Tilsynssaker hos Fylkesmannen. 
 Søkere til stillinger med relevant kunnskap. 

 Hva kommer – Barnevernsreformen: 
 Mer ansvar til kommunen. 
 Større økonomisk handlingsrom. 
 Styrking av kompetanse. 
 Styrke utredningstiltak for ban 0-6 år. 
 Krav til å vurdere fosterhjem i private nettverk. 
 Styrke ledelseskompetanse. 
 Kommunens øverste ledelse involveres mer. 
 Krav om tydeligere ledelse av kommunenes 

forebyggende arbeid i oppvekstsektoren. 
 Kommunebarometeret 2018: 

 Negativ utviklingen når det gjelder andel barn med 
omsorgsplan: Dette er forbedret/rettet. 

 Brukerundersøkelser ikke gjennomført siste fire år: 
Brukerundersøkelser er planlagt. 

 
Rådmann Dag Flacké supplerte orienteringen. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Barnevernleders presentasjon av barnevernet i Lunner kommune 
tas til orientering.  

 
2. Med bakgrunn i presentasjonen har kontrollutvalget inntrykk av at 

barnevernet i Lunner ledes og styres på en god måte, og at det 
jobbes systematisk med å sikre at barn og unge i Lunner kommune 
som har behov, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  

 
 



3 
 

 
3. Kontrollutvalget ser svært positivt på barnevernstjenestens 

tydelige satsing på kompetansebygging. Tilstrekkelig kompetanse 
er avgjørende for at barneverntjenesten opprettholder tillit og for at 
de som trenger det får den hjelpen de har krav på. 

 
4. Kontrollutvalget har merket seg at det ikke er gjennomført 

brukerundersøkelser innenfor tjenesten på flere år, men at dette nå 
er under planlegging. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om 
resultatet av brukerundersøkelsen når denne er gjennomført.  
 

 
 
SAK NR. 51/2018 OPPFØLGING AV RÅD OM ETABLERING AV TIPSMOTTAK  

 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær informerte om praksis i utvalgte kommuner.  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Eksempler på etablering av utvidet varslingsordning i andre 
kommuner, tas til orientering. 
 

2. Rådmannen inviteres til å presentere kommunens 
varslingsordning, herunder praktiseringen av denne.  

 
3. Rådmannen inviteres til å drøfte behovet for en utvidet 

varslingsordning i Lunner kommune, der også innbyggere og 
andre kan henvende seg. Det vises her til råd fra KS, jf. FOU-
rapporten «Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren»: 

 
«I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for 
innbyggere som har mistanke om uetisk atferd og korrupsjon 
i kommunen.» 

 
 
 
SAK NR. 52/2018 REGISTRERING AV PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I 

LUNNER  
 
Fra behandlingen: 
Kommunalsjef Helse og omsorg Solveig Olerud orienterte om 
kommunens oppfølging i etterkant av Tolga-saken.  
 
Enhetsleder Elin Teslow orienterte om: 

 Utviklingen i antall registrerte psykisk utviklingshemmede 
2008-2018. 

 Krav/grunnlag for registrering (IS/3): 
 Har diagnose. 
 Har vedtak om kommunale tjenester. 
 Er fylt 16 år. 

 Registreringen danner grunnlag for inntekter til kommunen. 
 Metode i Lunner kommune for registrering. 
 Krav om årlig revisjon. 
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 Årsaker til økningen fra 2008 til 2018 (økt fra 32 til 44): 
 Flytting inn og ut fra kommunen. 
 13 stk. har fylt 16 år i perioden. 
 Etablering av HABO i 2014. 
 Etablering av Frøystadtunet i 2016. 
 Forbedret utreding og diagnostisering av yngre 

innbyggere med utviklingshemming.  
 Generell økning i gitte helse- og omsorgstjenester, også 

for denne brukergruppe. 
 Økte rettigheter. 
 Nye lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i 

2011. 
 Hva slags tjenester får våre siste innrapporterte 

utviklingshemmede? 
 Kommunen kan bistå i utredning. 
 Kontakt med fastleger (vedr. eldre diagnoser). 

 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 
Dybdal orienterte om revisors rolle i forbindelse med rapporteringen. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i presentasjonen har kontrollutvalget inntrykk av 
at kommunen har gode rutiner for registrering og rapportering av 
personer med diagnosen utviklingshemming.  
 

2. Kommunen synes å ha rutiner som sikrer at det foreligger 
tilstrekkelig dokumentasjon for diagnoser til alle som er 
registrert. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen ikke 
er involvert i diagnosesetting. Dette gjøres primært av 
spesialhelsetjenesten. 

 
3. Økningen i antall personer som er registret i perioden 2008-2018 

(økning fra 32 til 44) synes å ha naturlige forklaringer. 
 
4. Kontrollutvalget vil rose administrasjonen for raskt å følge opp i 

egen kommune når Tolgasaken ble kjent, slik at det kunne gis 
tillitsvekkende informasjon om kommunens rutiner til 
innbyggerne via medieoppslag.  
 

 
 
SAK NR. 53/2018 STATUS FOR BESTILLINGER FRA INNLANDET REVISJON 

IKS 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Status og fremdrift for kontrollutvalgets bestillinger fra 
kontrollutvalget til Innlandet Revisjon IKS tas til orientering:  
 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Interkommunalt 
samarbeid på Hadeland (under gjennomføring). 
 

 Prosjektplan: Barnehage – bemanningsnorm (følges 
opp høsten 2019, etter at lovpålagt bemanningsnorm er 
trådt i kraft). 
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SAK NR. 54/2018 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2018 – LUNNER KOMMUNE 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Tertialrapport per 2. tertial 2018 for Lunner kommune tas til 
orientering.  

 
2. Kontrollutvalget har merket seg følgende: 

 Prognose for driftsresultatet for 2018 er et positivt resultat på 
omkring 1 mill. kroner. 

 Sykefraværet pr. 1. halvår for hele kommunen er 9,5 %. Dette 
er godt over kommunes uttrykte målsetting på 8 %. 

 
 
SAK NR. 55/2018 MØTEPLAN 2019 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Møteplan for kontrollutvalget for 2019 fastsettes slik: 
 

 Onsdag 06.02.2019 kl. 0830 
 Fredag 29.03.2019 kl. 0830 
 Onsdag 08.05.2019 kl. 0830  
 Onsdag 05.06.2019 kl. 0830  
 Onsdag 04.09.2019 kl. 0830 
 Onsdag 02.10.2019 kl. 0830 
 Onsdag 04.12.2019 kl. 0830  

 
 
 
SAK NR. 56/2018 INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å reise til 
Kontrollutvalgskonferansen 2019 den 30. – 31. januar 2019.  
 

 
 
SAK NR. 57/2018 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. Saksliste kommunestyrets møte 11.10.2018 
2. Saksliste kommunestyrets møte 15.11.18 
3. Informasjon – utredning om sammenslåing (brev fra Innlandet 

Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS) 
4. Bemanningsnorm i barnehager (info. fra Utdanningsdirektoratet) 
5. Møtegodtgjørelse 2. halvår 2018 – Kontrollutvalget i Lunner 
6. Hadeland Energi AS: Presentasjon av selskapet 
7. HRA AS: Halvårsrapport 2018 
8. Diverse avisartikler 
9. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
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Roa, 5. desember 2018. 
 
 
_________________________  
Tove Brorson   
Utvalgsleder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Roa, 5. desember 2018. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 
 
 

NESTE MØTE 
 
Dato: ONSDAG 6. FEBRUAR 2018  
Tidspunkt: KL. 0830 
Aktuelle saker:  

 Revisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på Hadeland  
 Varslingsordningen i Lunner kommune (KU-sak 51/18) 
 Oppfølging av råd om tipsmottak (KU-sak 51/18, jf. 36-18) 
 Kontrollutvalgskonferansen 2019 
 Regnskapsrevisjon: Status for revisjon av kommuneregnskapet 2018 

 
Saker/tema til senere møter (2019/2020):  
 Brukerundersøkelse – barneverntjenesten (KU-sak 50/18) 
 Kommunens arbeid mot korrupsjon og misligheter (KU-sak 40/17)  
 Byggesak – etterlevelse av PLB § 25-1 (KU-sak 08/17) 
 Vurdering av fellesprosjekt: Etterlevelse av felles eierskapspolitikk  
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Etterlevelse av lov om off. anskaffelser» 

(KU-sak 26/17, gjennomføres 2018/2019) 
 Tema til vurdering mht. undersøkelser/forvaltningsrevisjon: 

 Vedlikehold av kommunale bygg (KU-sak 40/18) 
 Boliger til vanskeligstilte (KU-sak 40/18) 
 Kontraktsoppfølging (KU-sak 06/18) 

 Sykefraværsarbeidet og utvikling av HR-funksjonen (KU-sak 40/18, vår/høst 
2019) 

 Rusomsorg og psykiatri: Presentasjon av tjenestene og oppfølging av 
Fylkesmannens tilsyn fra 2018 (KU-sak 28/18, jf. KU-sak 43/18) – høst 2019 

 Mål om forbedret samhandling med innbyggerne, herunder digitalisering, 
kommunikasjon og servicetorgets funksjon (KU-sak 33/18).  

 Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 25/18) 
 Digitalisering i Lunner kommune (KU-sak 12/18) 
 Medarbeiderundersøkelsen 2019 – resultater og oppfølging (KU-sak 26/18, 

første halvår 2020) 
Årlige saker: 
 Oppfølging av politiske vedtak (KU-sak 35/17, årlig sak) 
 Eksterne tilsyn – oversikt (KU-sak 46/17, årlig sak) 
Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS:  
 Prosjektplan: Barnehage – bemanningsnorm (KU-sak 42/18) 
 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Interkommunalt samarbeid på Hadeland  
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SAK NR. 02/2019 

 
Lunner kommune  
     

 
 
 
 
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET – 
MISTANKE OM KRENKENEDE ATFERD AV LÆRER I 
LUNNERSKOLEN 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 05.12.2018  Kjetil Solbrækken Unntatt off. jf. 

off.loven § 13.
         
Saksdokumenter:   
1. To stk e-post av 03.01.2019  Vedlagt (UNNTATT OFF). 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse som gjelder mistanke om krenkende atferd av en lærer i 
Lunnerskolen. Saken opplyses å ha vært varslet tidligere til kommunens ledelse for en tid tilbake, uten 
at noe tilsynelatende har skjedd.   
 
Henvendelsens karakter tilsier at saken følges opp snarlig av kontrollutvalget. Rådmannen er invitert 
til å orientere om sin kunnskap om saken, eventuelt om hvordan saken er fulgt opp internt.  
 
Saken legges frem til informasjon og drøfting, uten forslag til vedtak. 
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SAK NR. 03/2019 

 
Lunner kommune       
   

 
 

 
 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.               
Kontrollutvalget 14.01.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

  
 
Saksdokumenter:   

 
1. Effektivitet i kommunale tjenester 2016-2017 – analyse fra Senter 

for økonomisk forskning (SØF) 
 

2. Etablering av NAV Innlandet  
 

3. Felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet 
 

4. Invitasjon til eiermøte i Innlandet Revisjon IKS 
 

5. Diverse avisartikler 
 

6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 

 
Vedlegg 1 
 
 
Vedlegg 2  
 
Vedlegg 3 
 
Vedlegg 4 
 
Vedlegg 5 
 
Muntlig orientering 
 

 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 

 
















































	Innkallingsbrev 14.01.2019 KU Lunner
	SAKSLISTE 14.01.2019 Lunner
	SAK 01-19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
	Vedlegg - Møteprotokoll KU Lunner 05.12.2018
	SAK 02-19 Henvendelse til kontrollutvalget
	SAK 03-19 Referatsaker
	ref.saker 14

