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MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I
LUNNER KOMMUNE

Onsdag 5. juni2019holdtkontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 –1515.

Som medlemmer møtte:
Tove Brorson, leder(V)
Kai Roar Dahl, nestleder(H)
Terje Vestby (Ap)
Hege Heiberg (Sp)
SynnøveLohne-Knutsen (H)

Følgende medlem hadde meldt forfall:
Ingen

Ellers møtte:
Ordfører: Harald Tyrdal (sakene 32 og 33).
Fra administrasjonen: Rådmann Dag Flacké, kommunalsjef Strategi og samfunn Erica Sanger-
Elnaesog enhetsleder Digitalisering og kommunikasjonKjell A. Sanna (alle møtte under sak 30).
Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarligrevisor Reidun Grefsrud og forvaltningsrevisor Kari
Robbestad (begge møtte under sak 33).
Sekretær: Kjetil Solbrækken.

Møteprotokollen er sendt til:
Ordfører, varaordfører, kontrollutvalgets medlemmerogvaramedlemmer, rådmann,Innlandet
Revisjon IKSog avisene Hadeland og Oppland Arbeiderblad.

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

Til behandling:

SAK NR. 28/2019 GODKJENNINGAV PROTOKOLL FRA MØTE08.05.2019

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den08.05.2019godkjennes.

SAK NR. 29/2019 TERTIALRAPPORT 1/2019 FRA INNLANDETREVISJON IKS

Vedtak, enstemmig: Tertialrapport 1/2019fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering.
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SAK NR. 30/2019 OPPFØLGING AV FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST
2019 –LUNNER KOMMUNE

Fra behandlingen:
Rådmann Dag Flackéogkommunalsjef Strategi og samfunn Erica
Sanger-Elnaesog enhetsleder Digitalisering og kommunikasjonKjell A.
Sannaorienterteog svarte på spørsmål. Følgende hovedtema ble
presentert:

• Detaljert analyse av resultatene, herunder presentasjon av de
ulike spørsmålene som var stilt i undersøkelsen, kommunens
score, vurderinger og iverksatte/planlagte tiltakfor å bli bedre.

• Hvordan bli bedre?
- Quick-fix gjøres fortløpende.
- Åpenhet(dele det som deles kan, benytte hjemmesiden

aktivt –alle enheter, dele resultater fra brukerundersøkelser)
- Stolte(vise hva vi har fått til)
- Bevisstgjøring/holdninger (utvide hva det betyr å ha fokus

på innbyggere)

Vedtak, enstemmig: 1. Rådmannens/administrasjonens presentasjon og analyse av
kommunens plassering i kommunetesten tas til orientering.

2. Kontrollutvalget vil gi ros til rådmannen/administrasjonenfor å
benytte resultatene fra testen aktivt i sin utviklingavkommunen
som en serviceorganisasjon.

3. Kontrollutvalget ser positivt på at kommunen har igangsattet
arbeid med utvikling av kommunens hjemmeside.

SAK NR. 31/2019 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN
«ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE
ANSKAFFELSER»FRA 2016

Vedtak, enstemmig: 1. Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre en foranalysesom
grunnlag for å vurdere gjennomføring av en ny
forvaltningsrevisjon på området i 2020. Foranalysen legges frem
forkontrollutvalget tidlig i neste valgperiode.

2. Med bakgrunn i kommunens deltakelsei interkommunalt
innkjøpssamarbeid på Hadeland, vilkontrollutvalgetundersøke
muligheten for et samarbeidmed kontrollutvalgene i
samarbeidskommunene(Gran og Jevnaker) omet
felles/samordnetrevisjonsprosjekt på området.
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SAK NR. 32/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 –DEL 2

Frabehandlingen:
Utvalgssekretærpresenterte hovedpunktene fra dag 2 på
Kontrollutvalgskonferansen 2019med fokus på:

• Boligbygg-saken i Oslo kommune
• Medias rolle i den kommunale egenkontrollen

Vedtak, enstemmig: Presentasjonav hovedpunktenefra andre dag på
Kontrollutvalgskonferansen 2019tas til orientering.

SAK NR. 33/2019 PROSJEKTPLANFORVALTNINGSREVISJON: SELVKOST

Fra behandlingen:
Oppdragsansvarligrevisor Reidun Grefsrud og forvaltningsrevisor Kari
Robbestadpresenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål.

OrdførerHarald Tyrdal deltok under behandlingen av saken.

Vedtak, enstemmig: 1. Prosjektplan forgjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet
godkjennesmed følgende tillegg(ny problemstilling):
• Hvordan har prisutviklingenog kostnadsutviklingen

(driftskostnader/investeringer) værtsiste 10 år?(Kartlegging)

2. Revisjonsprosjektet gjennomføres høsten 2019innenfor en ramme
på 300 timer. Prosjektet er avgrenset til gjennomgang av vannog
avløp og byggesakder følgende problemstillinger skal besvares:

a) Hvordan har prisutviklingenog kostnadsutviklingen
(driftskostnader/investeringer) værtsiste 10 år?
(Kartlegging)

b) Hva er de viktigste årsakene til svingninger i gebyrer og
selvkostfond i perioden 2014-2019? (Kartlegging)

c) Baseres de årlige gebyrvedtakene på realistiske anslag over
inntekter og kostnader på selvkostområdene?

d) Er beregningene av selvkostfor 2018 i samsvar med
regelverket?

e) Er bruk av og avsetning til selvkostfondi samsvar med
regelverket?

3. Nytteverdien av revisjonsprosjektet vil delsvære å gi
kommunestyret bedre innsikt i grunnlaget for gebyrfastsettingen
og dels gi innspill til eventuelle forbedringer i rutiner og praksis på
området.

4. Følgende spørsmål/problemstillingfølges opp av kontrollutvalget
selv overfor rådmannen:
• Hvordan sikrer rådmannen effektiv drift innenfor

selvkostområdene?
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SAK NR. 34/2019 REFERATSAKER

Følgende saker ble referert:
1. Saksliste kommunestyrets møte den 2/5-19.
2. Saksliste kommunestyrets møte den 23/5-19.
3. Protokoll fra møte i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS

26.03.2019.
4. Protokoll fra møte i generalforsamlingen i HRA AS.
5. Diverse avisartikler.
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste.
7. Henvendelse til kontrollutvalget vedr. pågående reguleringssak

(muntlig orientering ved utvalgsleder og sekretær).

Vedtak, enstemmig: 1. Referatsakene tas til orientering.

2. Kontrollutvalgets møte onsdag04.09.2019 flyttes til onsdag
18.09.2019.

Roa,5. juni 2019.

_________________________
Tove Brorson
Utvalgsleder

RETT UTSKRIFT:
Roa,5. juni2019.

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

NESTE MØTE

Dato: ONSDAG 18. SEPTEMBER2019
Tidspunkt: KL. 0830
Aktuelle saker:

• Kommunebarometeret 2019
• Kontrollutvalgets budsjett for 2020
• Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2020
• Effektiv drift innenfor selvkostområdene(KU-sak 33/19)
• Byggesak –etterlevelse av PLB§ 25-1(KU-sak 08/17)
• Prioritering av vedtak/oppfølgingssakerresten av valgperioden
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Saker/tematil senere oppfølging:
• Skole: Utvikling av rutiner, prosedyrer og kultur–læring og forbedringetter

Fylkesmannens tilsyn (KU-sak 24/19)
• Presentasjon av revidertansettelsesreglement (KU-sak 06/19)
• Diverse oppfølgingspunkter (KU-sak 06/19):

Hvordan kommunen sikrer gode etiske holdningerblant alle ansatte i
Lunnerskolen (og andre utvalgte enheter/tjenesteområderi
kommunen).
Arbeidet med lederutvikling og lederstøtte.
Kommunens praksis medoppfølging av medarbeidere i
prøveperioden.
Rutiner og praksis for brukav skriftlige advarslertil ansatteder det
kan være grunnlag for det.

• Utvidet varslingsordning (KU-sak 08/19):
Rådmannen inviteres til å informere om statusmht. etablering aven
utvidet varslingsordningi Lunner kommune.
Praksis i andre kommuner.

• Brukerundersøkelse –barneverntjenesten (KU-sak 50/18)
• Kommunens arbeid mot korrupsjon og misligheter (KU-sak 40/17)
• Vurdering av fellesprosjekt: Etterlevelse av felles eierskapspolitikk
• Oppfølging avrevisjonsrapporten «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)
Boligertil vanskeligstilte(KU-sak 40/18)
Kontraktsoppfølging (KU-sak 06/18)

• Sykefraværsarbeidet og utvikling av HR-funksjonen(KU-sak 40/18)
• Rusomsorg og psykiatri: Presentasjon avtjenestene og oppfølging av

Fylkesmannens tilsyn fra 2018(KU-sak28/18,jf.KU-sak 43/18)–høst 2019
• Mål om forbedret samhandling med innbyggerne, herunder digitalisering,

kommunikasjonog servicetorgets funksjon(KU-sak 33/18).
• Implementering av ny personopplysningslov(KU-sak 25/18)
• Digitalisering i Lunner kommune (KU-sak12/18)
• Medarbeiderundersøkelsen 2019–resultaterogoppfølging(KU-sak 26/18,

første halvår 2020)
Aktuelleorienteringssaker:

Ny kommunelov
Nyveileder for kontrollutvalgssekretariater

Årlige saker:
• Oppfølging av politiskevedtak(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-sak42/18)–

gjennomføres høsten 2019
• Revisjonsprosjekt: Selvkost (KU-sak 33/19)

Møteplan for 2019:
• Mandag 14.01.2019 kl. 1230
• Onsdag 06.02.2019kl. 0830
• Fredag 29.03.2019kl. 0830
• Onsdag 08.05.2019kl. 0830
• Onsdag05.06.2019kl. 0830
• Onsdag 04.09.2019kl. 0830–endret til onsdag 18.09.2019 kl. 0830
• Onsdag 02.10.2019kl. 0830
• Onsdag 04.12.2019kl. 0830


