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Adresse:    
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Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post: kjetil@kontrollutvalget.no 
 

 

 

Gjøvik, 2. mai 2019. 
J.nr./referanse: 07-19/LU/ks 

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

 

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

 
 

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

Dato:  Onsdag 8. mai 2019 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1530 
Sted:  Møterom «Utsikten», rådhuset  
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter. Dokumenter unntatt offentlighet (vedlegg til sakene 
23 og 24) er kun sendt ut pr. post til møtedeltakerne.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/SMS 995 77 903, eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 

Sak 23-25, saker vedr. suspendering av lærer, klagesak og rutiner for varslingsplikt: 
 Administrasjonen ved rådmann og kommunalsjef orienterer (fra kl. 0830). 

 
Sak 26 Årsregnskap 2018 – Lunner kommune: 

 Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal orienterer 
under første del av saken (fra kl. 1000).  

 Administrasjonen ved rådmannen m.fl. presenterer årsregnskap og årsrapport under 
andre del av saken (fra kl. 1200). 

 
 

Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 

 
 

 
KONTROLLUTVALGET I  

LUNNER KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I LUNNER RÅDHUS 
Onsdag 8. mai 2019 kl. 0830 

(Sted: Møterom «Utsikten», rådhuset) 
 
 
 

 
SAK NR. 22/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.03.2019 
 
SAK NR. 23/2019 OPPFØLGING AV BEKYMRINGSMELDING – RÅDMANNENS 

HÅNDTERING AV SAK VEDR. SUSPENDERING AV LÆRER  
 
SAK NR. 24/2019 FYLKESMANNENS VEDTAK I KLAGESAK – BRUDD PÅ 

OPPLÆRINGSLOVENS § 9 A-4 OG 9 A-5  
 
SAK NR. 25/2019 ANSATTES VARSLINGSPLIKT I SKOLEN – RUTINER OG 

PRAKSIS 
 
SAK NR. 26/2019 LUNNER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018 - 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 
 
SAK NR. 27/2019 ÅRSRAPPORT 2018 FOR SKATTEOPPKREVEREN PÅ 

HADELAND OG KONTROLLRAPPORT FRA SKATTEETATEN 
 
 
 
 
 
 

Roa, 30. april 2019. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Rådmannen 
- Vararepresentanter til kontrollutvalget 
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SAK NR. 22/2019 

 
Lunner kommune  

     
 

 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.03.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 08.05.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 29.03.2019 Vedlegg 1 

 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.03.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 

 
KONTROLLUTVALGET I 

LUNNER KOMMUNE 
 
 

Fredag 29. mars 2019 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 - 1520. 
 

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 Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingvild Selfors (sak 18/19). 
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken. 
 
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. 13/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.02.2019 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 06.02.2019 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 14/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
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SAK NR. 15/2019 OPPFØLGING AV BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET – 

FORVALTNINGSREVISJON RETTET MOT SELVKOST 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. I tråd med kommunestyrets vedtak i sak. 128/18 (sak: Gebyr 
og betalingssatser i 2018), vil kontrollutvalget prioritere en 
forvaltningsrevisjon av selvkostområdet i 2019.   

 
2. Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon, primært rettet mot kommunens 
etterlevelse av lover og regler på området. Det bes om at 
prosjektplan for gjennomføring legges frem på neste møte.  

 
 
 
SAK NR. 16/2019 FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2019 

 
Fra behandlingen: 
Resultatene fra forbrukerrådets kommunetest 2019 ble gjennomgått. 
Lunner kommunes plasseringer i tidligere tester ble referert (plassering i 
forhold til alle landets kommuner): 
 

År Plassering 
2019 173
2016 156
2013 379
2011 372
2010 389
2009 57

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget har merket seg at testen rangerer Lunner 
kommune som nr. 173 (av 422) i landet, og nr. 15 (av 26) i 
Oppland fylke. 
 

2. Testen er basert på en begrenset stikkprøve der Forbrukerrådet 
har henvendt seg til kommunen via e-post (3 stk.), telefon (2 stk.) 
og søk på kommunenes nettsider (24 informasjonselement) for å 
teste kommunens servicenivå. 

 
3. Med bakgrunn i kommunens svake plasseringer i de fem siste 

kommunetestene, (perioden 2010-2019), inviteres rådmannen til 
å kommentere resultatene og informere om hvordan resultatene 
er drøftet internt i organisasjonen.  

 
 
 
SAK NR. 17/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 

 
Fra behandlingen: 
Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte hovedtemaene 
fra første dag på konferansen: 

 Tolga-saken. 
 Kommunal egenkontroll i samspill med statlige tilsyn. 
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 Ny kommunelov. 
 Bruk av offentlige midler. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Presentasjon av hovedpunktene første del av 
Kontrollutvalgskonferansen 2019, tas til orientering.  
 

2. Presentasjon av andre del av konferansen utsettes til et 
senere møte.  
 

3. Med bakgrunn i presentasjon av Tolga-saken, vil 
kontrollutvalget vurdere å stramme opp egne rutiner for 
oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter og andre 
tilsynsrapporter der det avdekkes vesentlige feil og avvik. 

 
 
 
SAK NR. 18/2019 REVISJONSRAPPORT: INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

PÅ HADELAND – STYRING OG KONTROLL 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingvild Selfors 
presenterte rapporten og svarte på spørsmål. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering, og har 
merket seg rapportens hovedkonklusjoner:  
 

a) Styringsdokumentene benyttes i varierende grad i 
styringen av vertskommunesamarbeidene på Hadeland.  
 

b) Det er etablert rapporteringsrutiner og møteplasser som 
gir muligheter for politisk og administrativ styring og 
kontroll av de interkommunale samarbeidene. Noen av 
rutiner er fulgt delvis og/eller oppleves ikke som nyttige. 
 

c) Samarbeidet med andre fagmiljøer fungerer 
tilfredsstillende for de tre kontrollerte 
vertskommunesamarbeidene. Det er imidlertid ikke 
enighet mellom deltakerkommunene om størrelsen på 
ressursene i innkjøpssamarbeidet og hvordan ressursene 
skal organiseres. 

 
2. Rådmannen bes om å følge opp revisjonsrapportens 

anbefalinger om å: 
 
a) Revidere gjeldende styringsdokumenter og 

rutinebeskrivelsene med hensyn til:  

 Tidspunkt for VKS-møtene. 

 Budsjett- og målsettingsprosessen.  

 Rapporteringsrutinene.  
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 Rutine for fast orientering om samarbeidsordninger i 
kommunestyrene og felles formannskapsmøter.  

b) Legge vekt på at informasjonen som gis fra 
vertskommunen til samarbeidskommunen skal inneholde 
god og relevant styringsinformasjon om felles samarbeid. 

c) Ta inn et punkt om felles mål, resultatkrav og 
rapporteringsrutiner i samarbeidsavtalen mellom 
Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV om 
introduksjonsprogrammet, jf. krav i Rundskriv Q-
27/2015.  

 
3. Rådmannen bes om å følge opp at viljeserklæringen blir 

fremmet til politisk behandling. Formålet med erklæringen 
var å forankre og danne en visjon for det interkommunale 
samarbeidet på Hadeland. Viljeserklæringen ble sist vedtatt 
høsten 2010, med intensjon om politisk fornyelse og 
løpende orienteringer i kommunestyret om 
samarbeidsordningene kommunen deltar i.  

 
 
SAK NR. 19/2019 REFERATSAKER 

 
Følgende saker ble referert: 
1. Resultatene etter gjennomgang av Tolga-saken 
2. Saksliste til møte i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 
3. Høringsbrev – ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 
4. Uavhengighetsvurderinger – Innlandet Revisjon IKS – daglig leder, 

oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud, oppdragsansvarlig 
revisor Kristian Lein, oppdragsansvarlig revisor Guro Selfors Lund 
og Ingvild Selfors. 

5. Kontrollutvalget på kommunens hjemmeside 
6. Diverse avisartikler 
7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Referatsakene tas til orientering. 
 
2. Vedr. referatsak nr. 5: Sekretær bes om å følge opp at 

kontrollutvalgets møter blir kunngjort på hensiktsmessig måte, jf. 
kommunelovens § 32 nr. 3: 
 

Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt 
fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte 
i folkevalgte organer skal kunngjøres på hensiktsmessig 
måte. Dette gjelder også møter som det må antas vil bli helt 
eller delvis lukket etter § 31. 
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SAK NR. 20/2019 BEKYMRINGSMELDING – RÅDMANNENS HÅNDTERING AV 

SAK VEDR. SUSPENDERING AV LÆRER  
 
Fra behandlingen: 
Med bakgrunn i mottatte brev ble saken enstemmig satt på sakslista. 
Saken ble enstemmig behandlet i lukket møte, jf. kommunelovens § 31, 
jf. offentlighetslovens § 13. 
 
Følgende ble delt ut og gjennomgått:  
 

 Brev av 20.03.2019 fra tillitsvalgt  
 Brev av 27.03.2019 fra ansatt 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget har gjennomgått brev fra tillitsvalgt og ansatt 
der det uttrykkes bekymring omkring rådmannens håndtering av 
sak om suspendering av lærer.  

 
2. Kontrollutvalget har tidligere fått orientering fra rådmannen om 

saken, herunder den juridiske avveiingen mellom kravene i 
arbeidsmiljøloven (i forhold til den ansatte) og kravene i 
opplæringsloven (i forhold til eleven).  

 
3. Kontrollutvalget har definert sin rolle i saken til å påse at 

kommunen etterlever aktuelle lover og regler. I praksis vil 
kontrollutvalgets vurdering begrense seg til å påse at rådmannens 
vurderinger er gjort med bakgrunn i juridisk kompetanse. 
Dersom rådmannen/kommunen selv ikke har nødvendig 
kompetanse på området som berøres, må det forventes at dette 
leies inn. Dersom kontrollutvalget mener det er behov for 
uavhengige juridiske vurderinger, kan kontrollutvalget selv 
innhente slike vurderinger. 

 
4. Saken følges opp slik:  

 
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste møte for å besvare 
følgende spørsmål: 

 
a) Hvordan har rådmannen sikret at arbeidsmiljølovens regler 

og opplæringslovens regler blir etterlevd i den konkrete 
saken?  

b) Hvordan evaluerer rådmannen sin håndtering av saken, jf. 
påstander fra tillitsvalgt og ansatt? 

c) Hvordan sikres det at alle ansatte i Lunnerskolen er kjent med 
sin varslingsplikt dersom de ser eller mistenker at en elev 
ikke har et trygt og godt skolemiljø? 

 
5. Kontrollutvalget ber om å få oversendt Fylkesmannens vedtak i 

klagesak om Lunner kommune har oppfylt sin aktivitetsplikt, jf. 
opplæringsloven § 9 A-4 og 9 A-5. Klagesaken gjelder samme 
sak der lærer er suspendert.  
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SAK NR. 21/2019 VURDERING AV OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN 

«ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE 
ANSKAFFELSER» FRA 2016  
 
Fra behandlingen:  
Med bakgrunn i funn i forbindelse med gjennomføringen 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Interkommunalt samarbeid på 
Hadeland – styring og kontroll» (jf. KU-sak 15/2019), ble sak om 
oppfølging av revisjonsprosjektet «Etterlevelse av lov om offentlige 
anskaffelser» fra 2016 enstemmig satt på sakslista. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget i Lunner kommune gjennomførte i 2016 et 
revisjonsprosjekt rettet mot kommunes etterlevelse av lov om 
offentlige anskaffelser. Revisjonsrapporten påpekte flere 
svakheter, og rådmannen laget i etterkant en tiltaksplan som ble 
presentert for kontrollutvalget. 
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at det i revisjonsrapporten 
«Interkommunalt samarbeid på Hadeland – styring og kontroll» 
fra 2019 fremkommer opplysninger som gir grunnlag for å 
vurdere en ny kartlegging av situasjonen omkring 
innkjøpsfunksjonen i kommunen. Det vises her til at:  

 
- Samarbeidskommunene uttrykker et behov for mer råd og 

veiledning ved enkeltanskaffelser og bedre 
innkjøpskompetanse i egen kommune. 

- Det er ikke enighet mellom deltakerkommunene om 
størrelse på ressursene i innkjøpssamarbeidet og hvordan 
ressursene skal organiseres.  

- Felles innkjøpsfunksjon (en stilling) stod vakant i deler av 
2018. 

 
3. Saken følges opp senere i 2019, når det er avklart hvilke 

ressurser kontrollutvalget har til rådighet etter bestilling av 
revisjonsprosjekt rettet mot selvkost, jf. kontrollutvalgets vedtak 
i sak 15/2019. 

 
 
 
 
 
 

 
Roa, 29. mars 2019. 
 
 
_________________________  
Tove Brorson   
Utvalgsleder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Roa, 29. mars 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 
Dato: ONSDAG 8. MAI 2019  
Tidspunkt: KL. 0830 
Aktuelle saker:  

 Årsregnskap 2018 for Lunner kommune – kontrollutvalgets uttalelse 
 Årsmelding 2018 for Lunner kommune 
 Rådmannens håndtering av sak vedr. suspendering av lærer (KU-sak 20/19) 
 Ansattes varslingsplikt (KU-sak 20/19) 
 Forbrukerrådets kommunetest – resultater 2010-2019 (KU-sak 16/19) 
 Forundersøkelse/prosjektplan: Etterlevelse av selvkostbestemmelsene i 

Lunner kommune (KU-sak 15/19) 
 
Møte 5/6-19: 
 Kontrollutvalgskonferansen 2019 – del 2 (KU-sak 17/19) 
 Oppfølging av revisjonsrapporten «Etterlevelse av lov om offentlige 

anskaffelser» fra 2016 (KU-sak 21)  
 
Saker/tema til senere oppfølging:  
 Presentasjon av revidert ansettelsesreglement (KU-sak 06/19) 
 Diverse oppfølgingspunkter (KU-sak 06/19): 

 Hvordan kommunen sikrer gode etiske holdninger blant alle ansatte i 
Lunnerskolen (og andre utvalgte enheter/tjenesteområder i 
kommunen).  

 Arbeidet med lederutvikling og lederstøtte. 
 Kommunens praksis med oppfølging av medarbeidere i 

prøveperioden. 
 Rutiner og praksis for bruk av skriftlige advarsler til ansatte der det 

kan være grunnlag for det. 
 Utvidet varslingsordning (KU-sak 08/19): 

 Rådmannen inviteres til å informere om status mht. etablering av en 
utvidet varslingsordning i Lunner kommune. 

 Kontrollutvalgets sekretær bes om å presentere praksis i andre 
kommuner.  

 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) 
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 Medarbeiderundersøkelsen 2019 – resultater og oppfølging (KU-sak 26/18, 
første halvår 2020) 

 Aktuelle orienteringssaker: 
 Ny kommunelov  
 Ny veileder for kontrollutvalgssekretariater 

 
Årlige saker: 
 Oppfølging av politiske vedtak (KU-sak 35/17, årlig sak) 
 Eksterne tilsyn – oversikt (KU-sak 46/17, årlig sak) 
 Kommunebarometeret 
 
Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS:  
 Forundersøkelse/prosjektplan: Etterlevelse av selvkostbestemmelsene i 

Lunner kommune (KU-sak 15/19) 
 Prosjektplan: Barnehage – bemanningsnorm (KU-sak 42/18) – 

gjennomføres høsten 2019 
 

Møteplan for 2019: 
 
 Mandag 14.01.2019 kl. 1230  
 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  

 



 
1

 
SAK NR. 23/2019 

 
Lunner kommune  
 
 
 
 
OPPFØLGING AV BEKYMRINGSMELDING – 
RÅDMANNENS HÅNDTERING AV SAK VEDR. 
SUSPENDERING AV LÆRER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 08.05.2019 Kjetil Solbrækken  Ja, off.lovens  

§ 13 
      
Saksdokumenter:   

1. Brev av 20.03.2019 fra tillitsvalgt  
2. Brev av 27.03.2019 fra ansatt  

Vedlegg 1 (Unntatt off.) 
Vedlegg 2 (Unntatt off.) 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 29.03.2019, sak 20/19: 
 
SAK NR. 20/2019 BEKYMRINGSMELDING – RÅDMANNENS HÅNDTERING AV SAK 

VEDR. SUSPENDERING AV LÆRER  
 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget har gjennomgått brev fra tillitsvalgt og ansatt der det 

uttrykkes bekymring omkring rådmannens håndtering av sak om 
suspendering av lærer.  

 



 
2

2. Kontrollutvalget har tidligere fått orientering fra rådmannen om saken, 
herunder den juridiske avveiingen mellom kravene i arbeidsmiljøloven (i 
forhold til den ansatte) og kravene i opplæringsloven (i forhold til eleven).  

 
3. Kontrollutvalget har definert sin rolle i saken til å påse at kommunen 

etterlever aktuelle lover og regler. I praksis vil kontrollutvalgets vurdering 
begrense seg til å påse at rådmannens vurderinger er gjort med bakgrunn i 
juridisk kompetanse. Dersom rådmannen/kommunen selv ikke har nødvendig 
kompetanse på området som berøres, må det forventes at dette leies inn. 
Dersom kontrollutvalget mener det er behov for uavhengige juridiske 
vurderinger, kan kontrollutvalget selv innhente slike vurderinger. 

 
4. Saken følges opp slik:  

 
Kontrollutvalget inviterer rådmannen til neste møte for å besvare følgende 
spørsmål: 

 
a) Hvordan har rådmannen sikret at arbeidsmiljølovens regler og 

opplæringslovens regler blir etterlevd i den konkrete saken?  
b) Hvordan evaluerer rådmannen sin håndtering av saken, jf. påstander 

fra tillitsvalgt og ansatt? 
c) Hvordan sikres det at alle ansatte i Lunnerskolen er kjent med sin 

varslingsplikt dersom de ser eller mistenker at en elev ikke har et trygt 
og godt skolemiljø? 

 
 
Med bakgrunn i vedtakets pkt. 4 er rådmannen invitert til å orientere.  
 
Vedtakets pkt. 4 c) er fulgt opp i egen sak (sak 25/2019). Behandlingen av dette oppfølgingspunktet er 
ikke unntatt fra offentlighet. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 



 
1

 
SAK NR. 24/2019 

 
Lunner kommune  
 
 
 
 
FYLKESMANNENS VEDTAK I KLAGESAK – BRUDD PÅ 
OPPLÆRINGSLOVENS § 9 A-4 OG 9 A-5 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 08.05.2019 Kjetil Solbrækken  Ja, off.lovens § 

13 
      
Saksdokumenter:   
1. Vedtak – Aktivitetsplikten brutt – Håndhevingsordningen – 

Lunner kommune (brev av 20.02.2019 fra Fylkesmannen i 
Innlandet til Lunner kommune) 
 

Vedlegg 1 (Unntatt off.) 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 

1. Kontrollutvalget har merket seg Fylkesmannens vurdering om at skolen det gjelder og 
Lunner kommune, ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt og gjort det eleven og foreldrene 
med rimelig må kunne forvente i saken, jf. opplæringslovens §§ 9 A-4 og 9 A-5. 
 

2. Fylkesmannens vedtak om iverksetting av fem tiltak tas til orientering. 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 29.03.2019, sak 20/19: 
 

Kontrollutvalget ber om å få oversendt Fylkesmannens vedtak i klagesak om Lunner kommune 
har oppfylt sin aktivitetsplikt, jf. opplæringsloven § 9 A-4 og 9 A-5. Klagesaken gjelder samme 
sak der lærer er suspendert.  

 
Vedlagt følger brevet der Fylkesmannens vedtak fremkommer.  
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SAK NR. 25/2019 

 
Lunner kommune  
 
 
 
 
 
ANSATTES VARSLINGSPLIKT I SKOLEN – RUTINER OG 
PRAKSIS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 08.05.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

      
Saksdokumenter:   
1. Rutiner – del 3 – kapittel 5 – Aktivitetsplikten - Varsle 

 
Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

1. Opplæringslovens § 9 A-5 om skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen 
krenker en elev, tas til orientering.  

 
2. Kontrollutvalget tar til orientering at kommunen har etablert egen varslingsrutine for 

ansatte i Lunnerskolen, dersom man mistenker at en annen som jobber ved skolen 
utsetter en elev for krenking som vold, mobbing, diskriminering eller trakassering.  

 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 29.03.2019, sak 20/19, vedtakets pkt. 4 
c): 

Hvordan sikres det at alle ansatte i Lunnerskolen er kjent med sin varslingsplikt dersom de 
ser eller mistenker at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø? 

 
Vedlagt saken følger kommunens rutiner for ansattes plikt til å si fra dersom man mistenker at en 
ansatt utøver vold, mobber, diskriminerer eller trakasserer en elev.  
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Rutinene er etablert for å sikre oppfølging av opplæringslovens krav på området. Det vises her til de 
skjerpede kravene i opplæringsloven, gjeldende fra 01.08.2017, om plikten for den enkelte ansatte til å 
varsle og skolens plikt til å iverksette undersøkelser eller tiltak (§ 9 A-5):  
 

 

§ 9 A-5.Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev 

 

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som 

arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom 

det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast direkte av den 

som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og 

fjerde ledd skal setjast i verk straks. 

 

 

 



 

Arbeid med oppfølging av «Plan for trygt og godt skolemiljø for alle elever» 

Del 3 ‐ Kapittel 5 – Aktivitetsplikten ‐ Varsle 

 

1. Alle ansatte har plikt til å varsle om all mistanke  

Fra U‐dir – nettsidene og U‐dir rundskriv 3‐2017:  

Alle ansatte har plikt til å varsle 

 Alle som jobber på skolen skal varsle rektor hvis de ser eller mistenker at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø. Dette skal sikre at rektor får oversikt over hvordan elevene har det 
på skolen og vil være et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker. 

 Rektor kan delegere oppgaven om å ta imot varsler til en annen person på skolen, men kan 
ikke delegere ansvaret. Rektor har ansvaret for at varslingene håndteres på en forsvarlig 
måte. 

Lav terskel 

Det skal være lav terskel for hva som skaper mistanke til at en elev ikke har det bra på skolen. 
Plikten til å varsle rektor gjelder for all mistanke. Det kan for eksempel: 

o basere seg på observasjoner av elevene 
o tilbakemeldinger i undersøkelser 
o beskjeder fra foreldre eller medelever 
o aktivitet i sosiale medier. 
o at en elev sier fra at han eller hun ikke trives på skolen 

Hva når ansatte mobber? 

Det er en egen regel om skjerpet aktivitetsplikt i saker der det er ansatte som krenker elever. 
Hvis du mistenker eller ser at en ansatt utøver vold, mobber, diskriminerer eller trakasserer 
en elev skal du straks varsle rektor som igjen skal varsle skoleeier. Dersom det er en ansatt i 
skoleledelsen som krenker en elev, skal den ansatte varsle skoleeier direkte. 

2. Hvor raskt må det varsles?  

Det er ikke angitt noe konkret tidspunkt i oppll. § 9 A‐4 andre ledd for hvor raskt varslingen skal 
skje. Tidspunktet for når det skal varsles beror dermed på en konkret vurdering i hver enkelt sak. 
Avhengig av for eksempel alvorlighetsgrad og muligheten til å få gjort noe, bør noen saker straks 
varsles til rektor. Andre saker kan det være forsvarlig å vente litt lenger med, for eksempel til 
slutten av skoledagen eller til ukentlige oppsummeringer.  

Skolene må selv finne egne løsninger og rutiner for hvordan og når varslingen skal skje. 



 

 

3. I alvorligere tilfeller skal rektor varsle skoleeier  

I alvorlige tilfeller skal rektor varsle skoleeier. Skoleeier får da en mulighet til å bli kjent med saken og 
involvere seg i hvordan den skal løses. Hva som er et alvorlig tilfelle, vil være en skjønnsmessig 
vurdering. 

Eksempler på alvorlige tilfeller er: 

 saker der krenkelsene er særlig voldelige. 

 hvis flere elever er involvert i mobbing av en enkeltelev 

 situasjoner der krenkelsene har pågått over lang tid uten at skoleledelsen har klart å løse 
saken. 

 digital mobbing på tvers av skoler og grove trusler gjennom sosiale medier 

 

 

4. Strengere taushetsplikt for helsepersonell 

Helsesøster og annet helsepersonell er underlagt en strengere taushetsplikt enn andre 
ansatte på skolen. De har strengere taushetsplikt når det gjelder opplysninger om elevene. 
Hvis en helsesøster på skolen har opplysninger om at en elev ikke trives på skolen, og verken 
eleven eller foreldrene samtykker til at helsesøster får lov til å varsle rektor, er helsesøsteren 
bundet av taushetsplikten. Dette betyr at varslingsplikten til helsepersonell som arbeider på 
skolen er begrenset av taushetsplikten. For at varslingsplikten skal gjelde, må helsepersonell 
innhente samtykke fra den opplysningen gjelder. 

 

Oppgave: 

Hva betyr det å ha «lav terskel» for varsling og at plikten til varsling til rektor gjelder for ALL 

mistanke? 

Hvilke rutiner har dere for hvordan og hvor raskt varsling skal skje? 
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SAK NR. 26/2019 

 
Lunner kommune  
 
 
 
 
ÅRSREGNSKAP 2018 FOR LUNNER KOMMUNE - 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE   
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 08.05.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

      
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Revisjonsberetning for 2018 
2. Årsregnskap m/noter 2018 – Lunner kommune 
3. Årsberetning 2018 – Lunner kommune 

 

Vedlegg 1 
Ja (se eget vedleggshefte) 
Ja (se eget vedleggshefte) 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL LUNNER KOMMUNES  
ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
 

Kontrollutvalget har behandlet Lunner kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2018.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
orienteringer fra kommunens revisor og rådmann/regnskapsansvarlig. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon, dvs. at 
revisor mener kommunens årsregnskap for 2018 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og årsmelding:    

 ……… 
 ……… 

 
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 13. april 
2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Lunner kommunes årsregnskap for 2018. 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Bakgrunn / kontrollutvalgets oppgaver: 
 
Bakgrunn for saken er kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med kommunens årsregnskap, slik det 
fremgår av forskrift om kontrollutvalg:  
 

§ 6 Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, 
herunder å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar 
med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og 
kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 
§ 7 Uttalelse om årsregnskapet 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis 
til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok 
til at det kan tas hensyn til den, før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget. 

 
 
Kontrollutvalgets behandling og grunnlaget for å kunne avgi uttalelse til årsregnskapet: 
 
Årsregnskap og rådmannens årsmelding er vedlagt saken (utsendt direkte fra kommunen). 
 
I tillegg er det, i likhet med tidligere år, lagt opp til følgende presentasjoner i møtet: 
 

 Revisor/Innlandet Revisjon IKS er invitert til møtet for å orientere om revisjonsarbeidet og 
presentere revisjonsberetningen.  

 
 Rådmannen og kommunens regnskapsansvarlig er invitert til å presentere årsregnskapet og 

rådmannens årsmelding. Det er særlig bedt om at kontrollutvalget blir orientert om følgende:  
 
1. Kommunens resultat og økonomiske situasjon.  
2. Vesentlige regnskapsmessige og avgiftsmessige problemstillinger i årets regnskap. 
3. Vesentlige avvik i forhold til planer/budsjett/vedtak. 
4. Overordnet intern kontroll og styring (innenfor regnskaps- og økonomiområdet). 

 
Kommunikasjon med revisor gjennom revisjonsprosessen er også en del av grunnlaget for saken. Det 
vises her til: 

 Presentasjon av revisjonsplan/revisjonsstrategi  
 Statusrapportering etter utført interimsrevisjon av regnskapet  

 
 
Samlet skal dette gi kontrollutvalget tilstrekkelig grunnlag for å ivareta sitt ansvar med å påse at 
årsregnskapet er revidert på betryggende måte (jf. forskrift om kontrollutvalg § 6) og å sette utvalget i 
stand til å utforme en uttalelse til årsregnskapet (jf. forskrift om kontrollutvalg § 7).  
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Utforming av kontrollutvalgets uttalelse / forslag til vedtak: 
 
Det finnes ingen standard for hvordan kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet skal utformes.  
Forslag til vedtak i saken følger samme mal som tidligere år, som igjen er basert på et tidligere forslag 
fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF).  
 
I forslag til vedtak er det laget mulighet til å ta inn kommentarer om kontrollutvalget skulle ønske det 
(se nest siste avsnitt i forslag til vedtak). Hvis ikke fjernes denne delen av teksten i uttalelsen.  
 
 
Oppfølging av merknader fra kommunestyret eller kontrollutvalget: 
 
Det foreligger ingen vedtak til oppfølging, verken i kommunestyret eller i kontrollutvalget, som har 
med regnskapsførsel eller den del av internkontrollen som har med økonomirutiner å gjøre.  
 
Det vises for øvrig til kontrollutvalgets uttalelse til tidligere årsregnskap, som er naturlig å følge opp.  
 
Se under for siste års uttalelse. 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FJORÅRETS ÅRSREGNSKAP: 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL LUNNER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 
FOR 2017 
 

Kontrollutvalget har behandlet Lunner kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2017.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
orienteringer fra kommunens revisor og rådmann/regnskapsansvarlig. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon, dvs. at 
revisor mener kommunens årsregnskap for 2017 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og årsmelding:    
      
a) Kommunens økonomiske stilling: Bedring, men fortsatt begrenset økonomisk handlingsrom  

Positive årsresultater de siste årene har gitt kommunen et bedre økonomisk handlingsrom. 
Likviditeten er per i dag god, men gjelden er fortsatt høy. Situasjonen kan illustreres som under, 
gjennom tre sentrale nøkkeltall sammenholdt med Fylkesmannens anbefaling for en sunn 
kommuneøkonomi:   

 

 
Indikator Anbefaling Status Lunner 

2017 2016 
 
Gjeldsnivået Under 75 % av 

inntektene 
75,9 % 77,1 % 
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Netto 
driftsresultat 

over 1,75 % av
inntektene 

1,73 3,5 % 

 
Disposisjons‐
fond 

Over 5 % av  
inntektene 

8,4 % 7,1 % 

Kommunestyret har med virkning fra 2018 vedtatt de anbefalte måltallene som økonomiske 
handlingsregler for Lunner kommune. For netto driftsresultat er vedtatt handlingsregel mellom 
1,75 % og 5 % av driftsinntektene. 

 
b) Økende lånegjeld 

Kommunens lånegjeld utgjør ved utgangen av 2017 ca. 76 % av driftsinntektene, dvs. over 
Fylkesmannens anbefaling. Basert på vedtatt økonomiplan for 2018-2021 vil kommunens 
langsiktig gjeld øke ytterligere. Høy lånegjeld betyr økt rente- og avdragsbelastning i 
driftsregnskapet. Utviklingen i langsiktig gjeld er et forhold som krever særlig oppmerksomhet. 
 

c) God økonomistyring og budsjettdisiplin  
Kommunens økonomiske resultat indikerer samlet sett god styring og budsjettdisiplin innenfor 
de ulike tjenestene.  
 

d) Selvkostfond 
Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til årsregnskapet for 2016 at kommunens praksis ikke 
var i tråd med departementets retningslinjer om bruk av selvkostfond innenfor en 3-5 års 
periode. Kontrollutvalget er informert om at situasjonen i løpet av 2017 er forbedret for flere 
av selvkostområdene, men at det fortsatt gjenstår noen områder som vil bli fulgt opp i 2018.   

 
e) Pensjon og regnskapsføring: 

Kontrollutvalget ønsker å gjøre særskilt oppmerksom på følgende to forhold:  
 Utsatt kostnadsføring – kr. 29,8 millioner (balanseført premieavvik) 

Kommunen har valgt å skyve pensjonskostnader foran seg, slik lovverket gir anledning 
til, og slik svært mange kommuner gjør. Den utsatte kostnadsføringen (omtalt som 
premieavvik i balansen) utgjør pr. 31.12.2017 ca. 29,8 millioner. Dette vil komme til 
belastning i fremtidige regnskaper.  
Kommunen har pr. 31/12-17 et disposisjonsfond som er større enn premieavviket. Dette 
fungerer som en buffer for den fremtidige kostnadsføringen. 
 

 Netto pensjonsforpliktelse/gjeld i balansen – kr. 150 millioner 
Bokførte pensjonsmidler (eiendel) i balansen utgjør ca. 636 millioner mens beregnede 
pensjonsforpliktelser (gjeld) i balansen utgjør ca. 786 millioner. Differansen er ca. 150 
millioner i netto pensjonsforpliktelse.  
Pensjoner har en egen note i årsregnskapet (note 6). Kontrollutvalget oppfordrer til at 
det ved avleggelse av årsregnskap for 2018 gis opplysninger i noten om årsaken til den 
store differansen mellom bokførte pensjonsmidler og pensjonskostnader.   

 
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 16. april 
2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Lunner kommunes årsregnskap for 2017. 
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SAK NR. 27/2019 

 
Lunner kommune  
      

 
 
 
 
ÅRSRAPPORT 2018 FOR SKATTEOPPKREVEREN PÅ 
HADELAND OG KONTROLLRAPPORT FRA 
SKATTEKONTORET 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 08.05.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

     
Saksdokumenter:   
1. Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i 

Lunner kommune 
2. Årsrapport 2018 for Skatteoppkreveren på Hadeland 
 
 

Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 

1. Årsrapport 2018 for Skatteoppkreveren på Hadeland tas til orientering. 
 

2. Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Lunner kommune tas til 
orientering.  

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Følgende dokumenter er oversendt kontrollutvalget, og legges frem til orientering:  
 

1. Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Lunner kommune 
 

Kommentar:  
Kontrollrapporten er oversendt fra Skattekontoret (del av Skatteetaten) til kontrollutvalget til 
orientering. Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen i 
kommunene utøves tilfredsstillende i henhold til regelverk på områdene intern kontroll, 
regnskapsføring, skatte- og avgiftsinnkreving, og arbeidsgiverkontroll. Skattekontorene skal 
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2

innen den 15.2 sende en samlerapport over alle kontroller som er gjennomført til den enkelte 
skatteoppkrever, kommunestyret, og kontrollutvalget.  
Det er ikke stilt formelle krav til behandling av kontrollrapporten i kommunestyret/ 
kontrollutvalget, men Skattedirektoratet forutsetter at kommunen følger opp eventuelle tiltak 
og forbedringspunkter som framkommer av kontrollrapporten.  
 
Det fremkommer ingen tiltak og forbedringspunkter i kontrollrapporten til kommunen. Det 
vil da ikke være aktuelt å vurdere oppfølging fra kontrollutvalgets side.  
 

2. Årsrapport 2018 for Skatteoppkreveren på Hadeland 
 

Kommentar:  
Årsrapporten er oversendt fra Skatteoppkreveren på Hadeland til kontrollutvalget til 
orientering.  

 
 
Tidligere år er de ulike dokumentene fremlagt på ulike tidspunkter som referatsaker. I år er 
dokumentene samlet og fremlegges i en egen sak.  
 
   



 

 

 

Vår dato Din dato Saksbehandler   
15. februar 2019  Trond Svenningsen 

    John Arne Jenssen 

  800 80 000 Din referanse Telefon 

 skatteetaten.no  945 37 387 

 
 

  970 70 217 
Org. nr: Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5273301 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Lunner kommune 

 

post@lunner.kommune.no 
 

 

 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for  
Lunner kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av  
8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 

gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

2. Om skatteoppkreverkontoret 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
5,0 4,5 3,5 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Lunner kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 938 639 225 og utestående restanser2 på  
kr 21 240 115, herav berostilte krav på kr 119 943.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Lunner kommune.  

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 94,50 98,17 98,33 95,62 
Forskuddstrekk 2017  100,00 99,84 99,97 99,96 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 98,70 99,10 98,96 99,30 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 100,00 100,00 100,00 99,96 
Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,50 99,03 99,26 98,05 
Arbeidsgiveravgift 2017 99,90 99,77 99,89 99,85 

 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Lunner kommune er lagt til Skatteoppkreveren for Hadeland, som også har ansvaret for 
arbeidsgiverkontrollen for Hadeland. Skatteoppkreveren for Hadeland kjøper kontrolltjenester fra Nedre Romerike 
kemnerkontor tilsvarende ca. ett årsverk. 
 
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region  
(i %) 

1 136 57 57 5,0 4,9 4,7 
 
Skatteoppkreverkontoret har deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner, blant annet sammen med 
Arbeidstilsynet og skatteoppkreveren for Vestre Toten.  

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for området skatteregnskap.  
 
Skattekontoret har for 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for området 
skatteregnskap avholdt 24. april 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 22. mai 2018.  

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skatteoppkreverens overordnede internkontroll  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og 
avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for 
skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
 
Vennlig hilsen 

Cathrine Sjong Bakken 
seksjonssjef                                                                                                              Erik Lindberg                                                    
Divisjon innkreving 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
 
For fremtidige henvendelser til Skatteetaten om oppfølgingen av skatteoppkreverne, kan disse rettes til 
oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet og 
SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet. 
 
 
 
Kopi til:  

 Skatteoppkreveren for Lunner kommune 
 Kontrollutvalget for Lunner kommune 
 Rådmann/administrasjonssjef for Lunner kommune 
 Riksrevisjonen 
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