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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

LUNNER KOMMUNE 

 

 

Onsdag 8. mai 2019 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 – 1600. 

 

Som medlemmer møtte: 

Tove Brorson, leder (V) 

Kai Roar Dahl, nestleder (H)  

Terje Vestby (Ap)  

Hege Heiberg (Sp) 
  

Følgende medlem hadde meldt forfall:  

Synnøve Lohne-Knutsen (H) 

 

Følgende varamedlem møtte: 

Maren Hurum (V), andre vara for H, Frp, Krf, V (fratrådte møtet kl. 1030, etter sak 23) 

 

Følgende varamedlem hadde meldt forfall:  

Jarle Krakk (H), første vara for H, Frp, Krf, V 

 

Ellers møtte: 

Ordfører: Harald Tyrdal (sakene 23 og 24). 

Fra administrasjonen: Rådmann Dag Flacké (sakene 23, 24, 25 og 26), kommunalsjef Oppvekst 

May Birgit Kjeverud (sakene 23, 24 og 25), økonomisjef Ann-Kristin Mauseth (sak 26) og 

controller Kirsti Nesbakken (sak 26).     

Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ingebjørg Dybdal (sak 26). 

Sekretær: 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. 22/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.03.2019 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.03.2019 godkjennes. 
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SAK NR. 23/2019 OPPFØLGING AV BEKYMRINGSMELDING – RÅDMANNENS 

HÅNDTERING AV SAK VEDR. SUSPENSJON AV LÆRER  

 

Fra behandlingen: 

Innledningsvis ble spørsmålet om lukking av møtet drøftet. Det ble 

enstemmig besluttet å dele saken i to; en åpen del og en lukket del.   

 

Under første del av saken (åpen del) orienterte rådmannen om hvordan 

arbeidsmiljølovens regler og opplæringslovens regler er blitt etterlevd i 

den konkrete saken. Fra administrasjonen deltok rådmann Dag Flacké 

og kommunalsjef Oppvekst May Birgit Kjeverud. 

 

Den andre delen av saken ble enstemmig lukket i medhold av 

kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens 

§ 13. Under denne delen av saken redegjorde rådmann og 

kommunalsjef detaljert om sin håndtering av saken. Påstander i den 

mottatte bekymringsmeldingen fra tillitsvalgt ble gjennomgått og 

kommentert. Av tema som ble berørt i gjennomgangen kan nevnes:   

 

• Om vilkårene i arbeidsmiljølovens § 15-13 om suspensjon var 

oppfylt i den konkrete saken. 

• Kommunikasjon med berørte underveis i prosessen. 

• Mediehåndteringen. 

• Administrasjonens overholdelse av taushetsplikten.  

 

Kontrollutvalget drøftet avslutningsvis sin rolle i saken, og foretok en 

helhetsvurdering omkring kontrollutvalgets videre engasjement.  

 

Ordfører Harald Tyrdal deltok under behandlingen av saken. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Kontrollutvalget merker seg de ulike påstandene og 

synspunktene som fremkommer i de mottatte 

bekymringsmeldingene. 

 

2. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i saken til 

orientering.   

 

3. Kontrollutvalget beslutter, ut fra en helhetsvurdering, ikke å gå 

videre med nærmere undersøkelser i saken.  

 

 

 

SAK NR. 24/2019 FYLKESMANNENS VEDTAK I KLAGESAK – BRUDD PÅ 

OPPLÆRINGSLOVENS § 9 A-4 OG 9 A-5  

 

Fra behandlingen: 

Varamedlem Maren Hurum (V) var innvilget permisjon og fratrådte 

møtet før behandlingen av saken. Kontrollutvalget bestod etter dette av 

fire medlemmer.  
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Møtet ble enstemmig lukket i forbindelse med saken, jf. 

kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13, jf. 

forvaltningsrevisjonslovens § 13.  

 

Rådmann Dag Flacké og kommunalsjef Oppvekst May Birgit Kjeverud 

orienterte om Fylkesmannens vedtak og hvordan kommunen jobber 

med å følge opp med tiltak. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

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. 

 

3. Rådmannens presentasjon av iverksatte og planlagte tiltak for å 

imøtekomme Fylkesmannens vedtak, tas til orientering.   

 

4. Kontrollutvalget mener saken setter søkelys på rutiner, praksis og 

kultur. Kontrollutvalget ønsker å følge opp rådmannens arbeid 

innfor disse områdene i Lunnerskolen, med tanke på læring og 

forbedring. 

 

 

 

SAK NR. 25/2019 ANSATTES VARSLINGSPLIKT I SKOLEN – RUTINER OG 

PRAKSIS 

 

Fra behandlingen: 

Følgende ble delt ut i møtet: 

• Informasjonsbrev til foreldre: Nytt regelverk – nulltoleranse mot 

mobbing. 

• Informasjonshefte til ansatte: Ny paragraf 9 A – Elevenes 

skolemiljø. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

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.  

 

 

 

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

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 

 

Fra behandlingen: 

Under første del av saken, oppsummerte revisor/Innlandet Revisjon IKS 

revisjonsarbeidet og presenterte revisjonsberetningen for 2018. Fra 
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Innlandet Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 

Dybdal. 

 

Under andre del av saken, presenterte administrasjonen årsregnskap og 

årsberetning 2018 med fokus på: 

• Kommunens resultat og økonomiske stilling 

• Avvik mellom budsjett og regnskap 

• Vesentlige regnskaps- og avgiftsmessige problemstillinger 

• Overordnet internkontroll på økonomiområdet.   

Fra administrasjonen deltok Rådmann Dag Flacké, økonomisjef Ann-

Kristin Mauseth og controller Kirsti Nesbakken. 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

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:    

 

a) Svak finansiell stilling og økonomisk handlefrihet: 

En av tre økonomiske handlingsregler som kommunestyret har 

vedtatt er oppfylt: 
 

Handlingsregel Mål Resultat 

Netto driftsresultat Min 1,75 % -1,1 % 

Gjeldsnivå  Max 75 % 95,6 % 

Disposisjonsfond Min 5 % 8,4 % 
 

Nedenfor følger kontrollutvalgets kommentarer til de tre 

nøkkeltallene: 

 

• Negativt netto driftsresultat:  

Regnskapet er avlagt med et negativt netto driftsresultat på 

7,7 millioner, noe som utgjør -1,1 % av driftsresultatet. Se 

under for nærmere kommentar om nivået og utviklingen 

over tid innenfor nøkkeltallet. 
 

• Bra disposisjonsfond, men det meste er bundet opp / 

forhåndsdisponert: 

Kommunen har pr. 31/12-18 ca. 44 millioner i 

disposisjonsfond. Dette utgjør 8,4 % av driftsinntektene, 

noe som ligger godt over handlingsregelen om minimum  
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5 %. Det meste av midlene er imidlertid bundet opp 

(«øremerket») med bakgrunn i tidligere vedtak i 

kommunestyret, men er frie ved at de kan omdisponeres 

gjennom nye vedtak.  

Kontrollutvalget er i forbindelse med behandlingen av 

årsregnskapet orientert om at disposisjonsfondet pr. april 

2019 er vesentlig redusert. Disposisjonsfond forventes å bli 

ytterligere redusert i budsjett- og økonomiplanperioden 

2019-2022. Kontrollutvalget er orientert om at rådmannen 

vil legge frem en sak til politisk behandling omkring 

disposisjonsfondet.   
 

• Økende lånegjeld: 

Kommunens netto lånegjeld utgjør 95,6 % av 

driftsinntektene, dvs. omkring vedtatt handlingsmål. Basert 

på vedtatt budsjett/økonomiplan for 2019-2022 vil 

kommunens langsiktige gjeld øke ytterligere. Høy 

lånegjeld betyr økt rente- og avdragsbelastning i 

driftsregnskapet, dvs. redusert handlefrihet. Utviklingen i 

langsiktig gjeld er et forhold som krever oppmerksomhet.  

 

b) Utviklingen i netto driftsresultat – behov for 

oppmerksomhet: 

Sett under ett de siste 10 årene, har kommunen hatt svake netto 

driftsresultater. Unntak var perioden 2015-2017, der høy 

skatteinngang på nasjonalt nivå bidro til gode resultater.  

Anbefaling fra sentrale myndigheter er at man har et netto 

driftsresultat som minimum utgjør 1,75 % av driftsinntektene. 

Dette for å kunne avsette midler til egenfinansiering av 

investeringer og for å kunne håndtere uforutsette svingninger i 

driften gjennom året. Kontrollutvalget ønsker å sette søkelys 

på viktigheten av å nå de nasjonale anbefalingene om minst 

1,75 % i netto driftsresultat. Dette for å sikre handlefrihet og 

redusere sårbarheten for kommunen. I budsjett og 

økonomiplan for 2019-2022 er det lagt opp til negative netto 

driftsresultater, dvs. godt under anbefalt nivå.    

 

c) God budsjettdisiplin: 

Samlet sett viser tjenestestedene et positivt avvik på ca. 5,3 

millioner på driften. Dette er et godt treff, sett i forhold til 

totale driftsinntekter på 705 millioner (+ 0,75 %). 

Dette tyder på god budsjettdisiplin og økonomistyring innenfor 

den styrbare delen av virksomheten sett under ett. En nærmere 

gjennomgang av tjenestestedene viser at det foreligger 

utfordringer innenfor Lunner omsorgstjenester og 

hjemmetjenester (LOS) og Tilrettelagte tjenester. 

 

d) Pensjon: 

Kontrollutvalget ønsker å gjøre særskilt oppmerksom på 

følgende to forhold:  
 

• Utsatt kostnadsføring – kr. 32,8 millioner (balanseført 

premieavvik) 

Kommunen har valgt å skyve pensjonskostnader foran seg, 
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slik lovverket gir anledning til, og slik svært mange 

kommuner gjør. Den utsatte kostnadsføringen (omtalt som 

premieavvik i balansen) utgjør pr. 31.12.2018 ca. 32,8 

millioner. Dette vil komme til belastning i fremtidige 

regnskaper.  

Kommunen har pr. 31.12.2018 et disposisjonsfond som er 

større enn premieavviket. Dette kan fungere som en buffer 

for den fremtidige kostnadsføringen. Det vises for øvrig til 

egen kommentar om disposisjonsfondet. 
 

• Netto pensjonsforpliktelse/gjeld i balansen – kr. 116 

millioner 

Bokførte pensjonsmidler (eiendel) i balansen utgjør ca. 688 

milliarder, mens beregnede pensjonsforpliktelser (gjeld) i 

balansen utgjør ca. 804 milliarder. Differansen utgjør ca. 

116 millioner i netto forpliktelse (langsiktig gjeld). 

Netto pensjonsforpliktelse er vesentlig redusert 

sammenlignet med fjoråret (fra ca. 150 millioner til ca. 116 

millioner). Kontrollutvalget har forstått det slik at bokført 

netto pensjonsforpliktelse ikke innebærer en reell 

betalingsforpliktelse, og at den bokførte gjelden derfor ikke 

representerer noen bekymring når det gjelder 

kommuneøkonomien.  

 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til 

årsregnskapet, datert 13. april 2019, har kontrollutvalget ingen 

merknader til Lunner kommunes årsregnskap for 2018. 

 

 

 

SAK NR. 27/2019 ÅRSRAPPORT 2018 FOR SKATTEOPPKREVEREN PÅ 

HADELAND OG KONTROLLRAPPORT FRA 

SKATTEETATEN 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

1. Årsrapport 2018 for Skatteoppkreveren på Hadeland tas til 

orientering. 

 

2. Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i 

Lunner kommune tas til orientering.  

 

 

 

 

Roa, 8. mai 2019. 

 

 

_________________________  

Tove Brorson   

Utvalgsleder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Roa, 8. mai 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 

Dato: ONSDAG 5. JUNI 2019  

Tidspunkt: KL. 0830 

Aktuelle saker:  

• Forundersøkelse/prosjektplan: Etterlevelse av selvkostbestemmelsene i 

Lunner kommune (KU-sak 15/19) 

• Forbrukerrådets kommunetest – resultater 2010-2019 (KU-sak 16/19) 

• Kontrollutvalgskonferansen 2019 – del 2 (KU-sak 17/19) 

• Oppfølging av revisjonsrapporten «Etterlevelse av lov om offentlige 

anskaffelser» fra 2016 (KU-sak 21) 

• Prioritering av vedtak/oppfølgingssaker resten av valgperioden  

 

Saker/tema til senere oppfølging:  

• Skole: Utvikling av rutiner, prosedyrer og kultur – læring og forbedring etter 

Fylkesmannens tilsyn (KU-sak 24/19) 

• 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) 

• Medarbeiderundersøkelsen 2019 – resultater og oppfølging (KU-sak 26/18, 

første halvår 2020) 

• Aktuelle orienteringssaker: 

➢ Ny kommunelov  
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➢ 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:  

• 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  

 


