
Kontrollutvalget i Lunner 
Sekretariatet 

 

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

 

 

Gjøvik, 11. september 2019. 
J.nr./referanse: 15-19/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:  Onsdag 18. september 2019 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1500 
Sted:  Kommunestyresalen, rådhuset  
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Forfall og innkalling av vara 
Kai Roar Dahl, nestleder (H) har meldt forfall. Jarle Krakk (H), første vara for H/Frp/Krf/V er 
innkalt.  
Eventuelt ytterligere forfall bes meddelt snarest til undertegnede på e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no, eller på telefon/SMS 995 77 903. 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 

Sak 37 – Kommunebarometeret 2019: 
 Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterer rapporten.  

 
Sak 38 – Selvkostområder og effektiv drift og Sak 39 – Tilsyn med byggesaker: 

 Rådmannen/administrasjonen orienterer. Sakene er satt opp til behandling fra  
kl. 1200. 

 
Sak 41 – Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2020: 

 Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen orienterer. Saken er satt opp 
til behandling kl. 1400. 

 
 

Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 

 
 

KONTROLLUTVALGET I  
LUNNER KOMMUNE 

 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I LUNNER RÅDHUS 
 

Onsdag 18. september 2019 kl. 0830 
 
 

 
 
SAK NR. 35/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.2019 
 
SAK NR. 36/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET OM 

DAGTILBUDEET PÅ FRØYSTAD 
 
SAK NR. 37/2019 KOMMUNEBAROMETERET 2019 – LUNNER KOMMUNE 
 
SAK NR. 38/2019 SELVKOSTOMRÅDER OG EFFEKTIV DRIFT 
 
SAK NR. 39/2019 TILSYN MED BYGGESAKER (ETTERLEVELSE AV PBL § 25-1)  
 
SAK NR. 40/2019 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020 
 
SAK NR. 41/2019 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 

2020 
  
SAK NR. 42/2019 REFERATSAKER 
 
 
 
 
 

Roa, 10. september 2019. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Rådmannen 
- Vararepresentanter til kontrollutvalget 
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SAK NR. 35/2019 

 
Lunner kommune  

     
 

 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.06.2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 18.09.2019 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 05.06.2019 Vedlegg 1 

 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.06.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 

 
KONTROLLUTVALGET I 

LUNNER KOMMUNE 
 

 
Onsdag 5. juni 2019 holdt kontrollutvalget 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) 
Synnøve Lohne-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-
Elnaes og enhetsleder Digitalisering og kommunikasjon Kjell A. Sanna (alle møtte under sak 30). 
Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud og forvaltningsrevisor Kari 
Robbestad (begge møtte under sak 33).  
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. 28/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.05.2019 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.05.2019 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 29/2019 TERTIALRAPPORT 1/2019 FRA INNLANDET REVISJON IKS  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Tertialrapport 1/2019 fra 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 Flacké og kommunalsjef Strategi og samfunn Erica 
Sanger-Elnaes og enhetsleder Digitalisering og kommunikasjon Kjell A. 
Sanna orienterte og 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 tiltak for 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/administrasjonen for å 

benytte resultatene fra testen aktivt i sin utvikling av kommunen 
som en serviceorganisasjon.  
 

3. Kontrollutvalget ser positivt på at kommunen har igangsatt et 
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 foranalyse som 
grunnlag for å vurdere gjennomføring av en ny 
forvaltningsrevisjon på området i 2020. Foranalysen legges frem 
for kontrollutvalget tidlig i neste valgperiode. 

 
2. Med bakgrunn i kommunens deltakelse i interkommunalt 

innkjøpssamarbeid på Hadeland, vil kontrollutvalget undersøke 
muligheten for et samarbeid med kontrollutvalgene i 
samarbeidskommunene (Gran og Jevnaker) om et 
felles/samordnet revisjonsprosjekt på området. 
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SAK NR. 32/2019 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2019 – DEL 2  
 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær presenterte hovedpunktene fra dag 2 på 
Kontrollutvalgskonferansen 2019 med fokus på:  
 

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

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Presentasjon av hovedpunktene fra andre dag på 
Kontrollutvalgskonferansen 2019 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 33/2019 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON: SELVKOST 

  
Fra behandlingen: 
Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud og forvaltningsrevisor Kari 
Robbestad presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål. 
 
Ordfører Harald Tyrdal deltok under behandlingen av saken.  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
godkjennes med følgende tillegg (ny problemstilling): 
 Hvordan har prisutviklingen og kostnadsutviklingen 

(driftskostnader/investeringer) vært siste 10 år? (Kartlegging) 
 

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

a) Hvordan har prisutviklingen og kostnadsutviklingen 
(driftskostnader/investeringer) vært siste 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 selvkost for 2018 i samsvar med 
regelverket?  

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

 
3. Nytteverdien av revisjonsprosjektet vil dels være 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/problemstilling følges 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 onsdag 04.09.2019 flyttes til onsdag 

18.09.2019. 
 

 
 
 
 
 

 
Roa, 5. juni 2019. 
 
 
_________________________  
Tove Brorson   
Utvalgsleder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Roa, 5. juni 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

 
 
 
 
 
 
 

NESTE MØTE 
 
Dato: ONSDAG 18. SEPTEMBER 2019  
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/oppfølgingssaker resten av valgperioden  
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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. 

 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 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) 
 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  
 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 
 Revisjonsprosjekt: Selvkost (KU-sak 33/19) 
 Forundersøkelse: Innkjøp/etterlevelse lov om off. anskaffelser (sak 31/19) 

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 – endret til onsdag 18.09.2019 kl. 0830 
 Onsdag 02.10.2019 kl. 0830 
 Onsdag 04.12.2019 kl. 0830  



 
1

 
SAK NR. 36/2019 

 
Lunner kommune  
     

 
 
 
 
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET OM 
DAGTILBUDET PÅ FRØYSTAD 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                     
Kontrollutvalget 06.02.2019  Kjetil Solbrækken Vedlegg – delvis unntatt 

offentlighet, jf. off. 
loven § 13. 

         
Saksdokumenter:   
1. Henvendelse til kontrollutvalget – juni 2019 Vedlegg 1 (UNNTATT OFF.)
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse vedr. dagtilbudet på Frøystad.   
 
Før kontrollutvalget eventuelt gjennomfører kontroller med bakgrunn i tips/ønsker fra andre, så må det 
gjøres en vurdering av om forholdet som tas opp ligger innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. 
Deretter må kontrollutvalget vurdere om man ønsker å prioritere saken mht. videre undersøkelser.  
 
Saken er en drøftingssak og legges derfor frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Nærmere om kontrollutvalgets behandling av henvendelser fra andre: 
 
I departementets kommentarer til § 4 i forskrift om kontrollutvalg går det frem at kontrollutvalget ikke 
har plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det 
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framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra 
andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører 
under utvalgets myndighetsområde og om det vil prioritere saken. 
 
Kontrollutvalget er et eget forvaltningsorgan, som er underlagt forvaltningsloven. Dette betyr bl.a. at 
alle som henvender seg til kontrollutvalget skal få svar om hvordan saken er behandlet. I og med at det 
ikke fattes noe enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, kreves det heller ikke at man begrunner et 
eventuelt avslag om å prioritere en sak.  
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle klager på 
enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som behandler slike saker, i mange kommuner er det 
formannskapet. Mange klagesaker videresendes også til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
Kontrollutvalget kan likevel på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om 
kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen, og evt. bestemme 
seg for å gjøre egne undersøkelser. 
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SAK NR. 37/2019 

 
Lunner kommune  

 
 
 
 

 

KOMMUNEBAROMETERET 2019 - LUNNER KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 18.09.2019 Kjetil Solbrækken /Ole 

Kristian Rogndokken
Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Kommunebarometeret 2019 – Lunner kommune 
(utarbeidet av Kommunal Rapport) 

 

Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Kontrollutvalget har merket seg at Lunner kommune er rangert som nr. 185 av landets 

kommuner, justert for inntektsnivå. 
 

2. …. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering:  
 
Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år og som  
rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.  
 
Målingen publiseres i en foreløpig versjon i mars/april, og i en endelig versjon om sommeren når de 
endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  
 
Målingen for 2019 baserer seg tilgjengelige statistikk for 2018, i hovedsak Kostra-tall. Kommunene 
er rangert etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. 
 
Hovedelementet i Kommunebarometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommune 
presterer målt mot resten av Kommune-Norge.  
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For kontrollutvalget er Kommunebarometeret en kilde til informasjon om egen kommune, og er godt 
egnet som innspill i kontrollutvalgets løpende arbeid med overordnet analyse som grunnlag for 
prioritering av forvaltningsrevisjoner. Ved bruk av Kommunebarometeret som informasjonskilde er 
det viktig å ha klart for seg at dette er en rangering, og at kommunens plasseringer innenfor de ulike 
områdene kan ha en rekke forklaringer. Barometeret gir, i likhet med Kostra-tall, et godt grunnlag til 
å stille spørsmål. Normalt vil det derfor være behov for grundigere forundersøkelser før man 
eventuelt setter i gang forvaltningsrevisjoner. 
 
I hvilken grad man ønsker å benytte resultatene fra Kommunebarometeret til å foreta nærmere 
undersøkelser omkring årsaker til plasseringer innenfor ulike områder, er en drøftingssak. Saken 
legges derfor frem uten fullstendig forslag til vedtak. 
 
 
Resultatene for Østre Toten kommune – oppsummering: 
 
Rapporten oppsummerer resultatene slik:  
 

Lunner havner på en 185. plass i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra 
Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn til økonomiske 
rammebetingelser.  
 
Nøkkeltallene er en god del bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare 
på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 273. plass.  
 
Samlet sett er nøkkeltallene til Lunner relativt sett marginalt svakere enn normalen i 
Kommune-Norge. 

 
 
Nærmere om Kommunebarometeret 2019: 
(kilde: Kommunal Rapport) 

 
Hva er Kommunebarometeret? 

Det er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike 

sektorer. Hensikten med barometeret er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt 

over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-

database. Vi har i tillegg hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, 

Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. 

Hvorfor gjør Kommunal Rapport dette? 

Alle lokalpolitikere bør få et oversiktlig og uhildet bilde av hvordan kommunen driver. Det er svært 

vanskelig å finne fram i talljungelen. For å gjøre bildet lettere å lese, rangerer vi og gir karakter. 

Resultatet blir ikke perfekt, men barometeret gir en god indikator, mulighet til å stille spørsmål, og 

ikke minst la de mindre gode lære av de beste. 

Hva forteller rangeringen? 

En rangering er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen gode og noen 

dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil generelt ha dårligere plasseringer enn en 

kommune med høye inntekter. Likevel ser vi at en del kommuner klarer å skille seg ut, og som regel er 

det store forskjeller mellom de beste og de svakeste kommunene i hver sektor. I små kommuner kan 

spesielle forhold gi kraftige utslag, og en dårlig plassering kan ha en god forklaring. 
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Hva er de største endringene i år? 

Den største endringen i årets barometer er at karakteren 3,5 nå tilsvarer gjennomsnittet for Kommune-

Norge. Tidligere var dette tallet midtpunktet mellom de beste og de dårligste. Fordelen med den nye 

karaktergivningen er at det blir lettere å forstå om man ligger godt eller dårlig an. Oppnår man bedre 

enn 3,5, så er man bedre enn gjennomsnittet i landet. Sektoren miljø og ressurser har fått tre nye 

nøkkeltall når det gjelder utslipp av klimagasser. Tre nøkkeltall i saksbehandling er også byttet ut. Det 

er også gjort noen mindre endringer i andre sektorer. 

Hva betyr mest? 

Grunnskole og pleie og omsorg er vektet med 20 prosent hver, mens økonomi, barnevern og 

barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent. 

Hva er de største svakhetene? 

Den største svakheten er at interessante faktorer ikke blir målt i det hele tatt. Vi kan bare ta med data 

som publiseres hvert år, og som er fordelt på alle kommuner. Noen kommuner kan rapportere feil, og 

da følger disse feilene med inn i barometeret. For andre kommuner kan det mangle data. 

Kontrollutvalgets behandling av Kommunebarometeret for 2018: 

Fjorårets kommunebarometer ble gjennomgått i kontrollutvalgets møte den 05.09.2018, der det ble 
fattet slikt vedtak: 

SAK NR. 32/2018 KOMMUNEBAROMETERET 2018 – LUNNER 
 

VEDTAK: 
 

1. Kontrollutvalget tar Kommunebarometeret 2018 til orientering, og har merket 
seg at: 
 Lunner kommune er rangert som nr. 88 av landets kommuner, justert for 

inntektsnivå. 
 60 % av nøkkeltallene er forbedret siste år. 

 
2. Rådmannen inviteres til å kommentere/forklare kommunens svake plassering 

innenfor følgende områder:   
 
Helse: 

 Forebygging (394. plass): Dramatisk nedgang i netto driftsutgifter pr. 
innbygger de siste årene. 

Sosialtjeneste: 
 Økonomisk rådgivning (365. plass): Ingen med langtidsstønad er 

registret med gjeldsrådgivning. 
 Bolig (371 plass): Sterk nedgang i andel søknader om kommunal bolig 

som blir innvilget de siste årene.  
Vann, avløp og renovasjon: 
 Vannkvalitet – E-coli (394. plass): Stor nedgang i nøkkeltallet det siste 

året.  
Miljø og ressurser: 
 Vedlikehold (372. plass): Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter bygg 

er svært lavt i Lunner kommune, sammenlignet med andre kommuner 
(2017-tall: 31 kr. pr. m2). 
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3. Selv om barnevernet kommer tilfredsstillende ut i Kommunebarometeret for 
2018 registrerer kontrollutvalget at det er en negativ utvikling når det gjelder 
andel barn med omsorgsplan, og at det ikke er gjennomført brukerundersøkelser 
siste fire år. Kontrollutvalget ønsker mer innsikt i tjenesten og inviterer 
rådmann/barnevernleder til å presentere barnevernet i Lunner kommune.

 
 

Saken ble fulgt opp i kontrollutvalgets møte den 17.10.2018:  

Nedenfor følger utdrag fra møteprotokollen: 

SAK NR. 40/2018 OPPFØLGING AV KOMMUNEBAROMETERET 2018  
 (2017-TALL) – UTVALGTE RESULTATER 
 

Fra behandlingen: 
Rådmannen/administrasjonen orienterte. Fra administrasjonen møtte 
følgende i f.m. saken: Rådmann Dag Flacké, kommunalsjef Strategi 
og samfunn Erica Sanger-Elnaes, enhetsleder Vei, Vann og Avløp, 
Atle Hermansen og enhetsleder Eiendomsforvaltning Guri Kjærem.  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Rådmannen/administrasjonen informasjon om årsaker til de svake 
plasseringene innenfor utvalgte områder, tas til orientering:  

 
Helse: 

 Forebygging (394. plass): Dramatisk nedgang i netto 
driftsutgifter pr. innbygger de siste årene. 
Fra kontrollutvalgets behandling: Kommunalsjef Erica 
Sanger-Elnaes orienterte. Det ble bekreftet at 
forebygging innenfor dette området er et svakt punkt 
for kommunen, og at årsaken til den svake plasseringen 
er at området har vært lavt prioritert. Flere tiltak er 
iverksatt for å forbedre det forebyggende arbeidet 
innenfor helseområdet.  

Sosialtjeneste: 
 Økonomisk rådgivning (365. plass): Ingen med 

langtidsstønad er registret med gjeldsrådgivning. 
Fra kontrollutvalgets behandling: Kommunalsjef Erica 
Sanger-Elnaes orienterte. Den svake plasseringen i 
Kommunebarometeret skyldes åpenbart en feil i 
registreringen. Faktum er at  
en rekke personer har hatt og har rådgivning (63 
personer pr. i dag).  

 Bolig (371 plass): Sterk nedgang i andel søknader om 
kommunal bolig som har blitt innvilget de siste årene. 
Fra kontrollutvalgets behandling: Kommunalsjef Erica 
Sanger-Elnaes orienterte. Årsaken til den svake 
plasseringen er at det i 2017 var få ledige boliger for 
vanskeligstilte. Disse boligene er eid av Lunner 
Boligstiftelse (111 enheter).  

Vann, avløp og renovasjon: 
 Vannkvalitet – E-coli (394. plass): Stor nedgang i 

nøkkeltallet det siste året. 
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Fra kontrollutvalgets behandling: Enhetsleder Vei, 
Vann og Avløp, Atle Hermansen orienterte. Årsaken 
til det dårlige resultatet skyldes etter all sannsynlighet 
feil ved prøvetakingen. Øvrig prøvetaking viser gode 
resultater. Det vises også til at kommunen tidligere år 
har hatt svært gode resultater på området.    

Miljø og ressurser: 
 Vedlikehold (372. plass): Utgifter til vedlikehold per 

kvadratmeter bygg er svært lavt i Lunner kommune, 
sammenlignet med andre kommuner (2017-tall: 31 
kr. pr. m2). 
Fra kontrollutvalgets behandling: Enhetsleder 
Eiendomsforvaltning Guri Kjærem orienterte. Årsaken 
til den svake plasseringen er dels politisk prioritering 
(lav prioritering av vedlikehold) og dels manglende 
fordeling av lønnsutgifter til vedlikeholdsposter. Det 
siste forholdet anslås til å utgjøre 14 kroner pr. m2, 
dvs. at reelt vedlikehold pr. m2 er 45 kroner pr. m2. 
Dette forbedrer tallene noe, men endrer ikke bildet av 
at kommunen har et lavt vedlikeholdsnivå.  

 
2. Med bakgrunn i Kommunebarometeret 2018 tas følgende 

områder/tema med i kontrollutvalgets planlegging av 
undersøkelser/forvaltningsrevisjon i 2019:  
 

 Vedlikehold av kommunale bygg 
 Boliger til vanskeligstilte 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi 
innholdet i barometeret også har endret seg over tid. 

 

 

Fra barometeret ble etablert i 2010 og fram til 2012 
var det en utviklingsfase der innholdet ble vesentlig 
utvidet og endret. Fra 2012 og framover har det i et 
stort perspektiv vært forholdsvis små endringer fra år 
til år.  

Tabellen over viser utviklingen i antall nøkkeltall, og 
hvor mange kommuner som har blitt rangert. I 2019-
utgaven er det 14 nye nøkkeltall i forhold til 2018-
utgaven. 

 



 

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med 
nøkkeltallene som er brukt i 2019-barometeret. 
Plasseringene vil derfor avvike fra det som ble 
rapportert for ett eller flere år siden. På den annen 
side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig 
å få den. 

Vær oppmerksom på at det for noen nøkkeltall som er 
i bruk nå, ikke finnes ti års historikk. Denne tabellen 
er derfor aller mest relevant for de siste fire-fem 
årene. 

  



Lunner havner på en 185. plass i den endelige 
utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra 
Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen 
med hensyn til økonomiske rammebetingelser. 
Nøkkeltallene er en god del bedre enn hva 
økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare 
på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske 
forutsetninger, er kommunen på en 273. plass. 
Samlet sett er nøkkeltallene til Lunner relativt sett 
marginalt svakere enn normalen i Kommune-
Norge. 

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i 
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de 
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent 
av matematikklærerne og 57 prosent av 
engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene. 
En del lærere i barneskolen som underviser i norsk, 
engelsk og matematikk i kommunen mangler 
fordypning ifølge statistikken. De beste 
kommunene ligger på 97 prosent. På 
ungdomsskolen oppfyller 69 prosent av lærerne i 
matematikk, engelsk og norsk i Lunner nye krav til 
fordypning i fagene. 

Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og 
omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til 
2014, men har siden vært ganske stabil. 

Av dem som bor på sykehjem, har 81,6 prosent 
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 
2018. Andelen øker klart over tid. Det indikerer at 
innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert 
omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn 
før for å få sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen 
har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør 
de fleste som bor på sykehjem ha omfattende 
bistandsbehov. I Lunner er det hele 82 prosent som 
er i denne kategorien. Det kan synes som om 
omsorgen i veldig stor grad er hjemmebasert. 

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på 
sykehjem har en grad av demens. Antallet 
skjermede plasser for demente på sykehjem 
nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette 
nivået. Snittet per 2018 ligger på 39,7 prosent. 
Kommunen har litt få skjermede plasser. I Lunner 
tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for demente 
27 prosent av antallet over 80 som faktisk bor på 
sykehjem. Denne dekningsgraden er mye lavere nå 
enn for ett år siden. Endringen er på -7,3 
prosentpoeng. 

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å 
ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med 
demens. Mange kommuner har dette for en større 
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 
kommuner har rapportert tall for dette til 

Helsedirektoratet. I disse kommunene er det i snitt 
hver fjerde hjemmeboende med demens, som har 
vedtak om dagtilbud. Ingen av de hjemmeboende 
med demens i Lunner har vedtak om 
dagaktivitetstilbud. Her må det skje noe for å 
oppfylle nye lovkrav fra neste år. 

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar 
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i 
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale 
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av 
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, 
og har aldri vært lavere. Relativt mange saker i 
Lunner tar mer enn 3 måneder å behandle. Hvorfor 
er det slik? Sett de fire siste årene under ett, er 
statistikken middels. 

 Bemanningen i de kommunale barnehagene i 
Lunner er lav målt mot dem som har best tall her. 
Som regel er bemanningen lavere jo større 
kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå 
var bemanningen omtrent uendret i fjor. 

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i 
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå 
82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er 
målt. I Lunner går 80 prosent av barna med 
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det 
er midt på treet målt mot resten av landet. Ulike 
telletidspunkt for barn i barnehage og antall 
minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde. 

I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for 
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i 
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste 
årene. Lunner slipper ut 4625 kilo klimagasser per 
innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et 
relativt lavt utslipp. 

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat 
for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en 
del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. 
Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre 
bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen. 
Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 
prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være 
viktigere å se på kommunens eget resultat, enn 
hvordan man klarer seg mot resten av landet. 

Korrigert netto driftsresultat var -1,2 prosent i fjor. 
Teknisk beregningsutvalg anbefaler en pluss på 1,75 
%. Målt over de siste fire årene har driftsmarginen 
vært solid. Lunner har litt penger på 'bok' i form av 
disposisjonsfond, men det bør nok bli større for å 
kunne være en solid buffer i regnskapet. Har 
kommunestyret vedtatt et mål for hvor stort 
disposisjonsfondet bør være? Netto renteeksponert 
gjeld i kommunen er langt høyere enn 



landsgjennomsnittet, målt mot brutto 
driftsinntekter. Lunner ligger på 56 prosent. 

Investeringsnivået har vært litt høyt i Lunner de fire 
siste årene. 

 

 

En årlig rangering av alle kommuner, foretatt av 
Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige 
data fra offisielle kilder.  

Litt forenklet kan vi si at vi måler Norges beste 
kommune. Første rangering ble publisert i 2010. 
2019-barometeret inkluderer 151 ulike nøkkeltall 
innen 12 forskjellige kategorier.  

Kommunal Rapport har alt ansvar for vekting, 
vurderinger og eventuelle feil i framstillingene. Vi har 
forutsatt at kommunene har rapportert korrekt. I 
noen få tilfeller har vi fjernet data som har framstått 
som mistenkelige. I de tilfellene står kommunen uten 
data. 

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan 
kommunen presterer målt mot resten av Kommune-
Norge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk 
diskusjon.  

Kommunebarometeret er ingen vurdering av om 
innbyggerne får gode nok tjenester, men om det ser ut 

til at kommunen har noe å lære av andre - basert på 
hvor nær kommunens målbare resultater er 
kommunene med best resultat. Barometeret er heller 
ikke en konkurranse i å drive billigst, uten hensyn til 
tjenestene. 

Det er viktig å huske på at det kan finnes gode 
forklaringer bak en svak tabellplassering, og at 
tilfeldigheter kan spille en rolle – spesielt i mindre 
kommuner. Viktigere enn tabellplasseringen er om 
kommunen har fått bedre eller dårligere nøkkeltall 
det siste året. Vi publiserer en forbedringsskår, som 
viser nøkkeltall som har blitt bedre minus nøkkeltall 
som har blitt dårligere, justert ut fra hvor stor vekt 
nøkkeltallet har i barometeret. 

Vil du lese mer om kildene som er brukt? Gå til denne 
artikkelen: http://kommunal-
rapport.no/kommunebarometeret/2019/metode. Der 
kan du også finne linker til Kostra-tabellene som er 
brukt som hovedgrunnlag i barometeret.

 

  

http://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/metode
http://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/metode


 

 

  



Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt jevnt og 
trutt de siste årene. At valgfag ble med i 
beregningsgrunnlaget fra 2014-15, har bidratt til 
høyere karakterer på 10. trinn. Resultatene nasjonalt 
er forbedret i fem år på rad. Karakterene på 10. trinn i 
Lunner har vært omtrent på gjennomsnittet de siste 
fire årene. 

Nasjonalt har andelen elever som har fullført 
videregående med bestått innen fem år, økt de siste 
årene. Snittet er nå på 75 prosent. Andelen elever fra 
kommunen som har fullført og bestått videregående i 
løpet av fem år, er nå på 82 prosent. 

28 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene 
ligger på laveste mestringsnivå (av tre) på nasjonale 
prøver. Det er en god statistikk målt mot resten av 
landet. 

På 8. trinn ligger 7,4 prosent av elevene på det 
nederste mestringsnivået (av fem nivåer). Det er nær 
de beste kommunene. 

Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen på laveste 
mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I Lunner har 4,9 
prosent ligget på laveste nivå de siste årene. Snittet er 
på 5,9 prosent. 

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i 
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de 
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av 
matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne 
oppfylte i 2018 kompetansekravene. En del lærere i 
barneskolen som underviser i norsk, engelsk og 
matematikk i kommunen mangler fordypning ifølge 
statistikken. De beste kommunene ligger på 97 
prosent. 

På ungdomsskolen oppfyller 69 prosent av lærerne i 
matematikk, engelsk og norsk i Lunner nye krav til 
fordypning i fagene. 

Ifølge Elevundersøkelsen sier 93 prosent av elevene 
på 7. trinn i Lunner at de trives godt. Snittet ligger på 
91 prosent. 

88 prosent av elevene på 10. trinn sier at de trives 
godt. I Norge er snittet 86 prosent. 

I mange år økte andelen elever som fikk 
spesialundervisning på nasjonalt nivå, før det kom et 
par år med nedgang. Nå får 5,2 prosent av elevene på 
1. - 4. trinn spesialundervisning. Andelen elever med 
spesialundervisning er nesten tre ganger så høy på 10. 
trinn som på 1. trinn. Andelen elever i småskolen i 
Lunner som får spesialundervisning, 4,5 prosent, er 
lavere enn i veldig mange andre kommuner. Andelen 
er omtrent som for ett år siden. 

På 5.-7. trinn får 7,2 prosent av elevene i Lunner 
spesialundervisning. Det er under 
landsgjennomsnittet på 9,2 prosent. De som ligger 
lavest er på 4,9 prosent eller lavere. 

På ungdomsskolen får 9,1 prosent av elevene i Lunner 
spesialundervisning. Snittet for landet ligger på 10,1 
prosent. 

På landsbasis har 15,8 prosent av elevene i småskolen 
leksehjelp. I Lunner får 9,4 prosent av elevene i 
småskolen leksehjelp. Landsgjennomsnittet ligger på 
15,8 prosent, mens kommunene som tilbyr dette i 
størst omfang, ligger på minst 66 prosent. 

På 5.-7. trinn gis leksehjelp til 29,6 prosent når vi ser 
Skole-Norge under ett. På dette trinnet i Lunner er 
andelen som får leksehjelp noe høyere enn snittet i 
Skole-Norge. 

8,5 prosent av elevene på ungdomsskolen i Skole-
Norge får leksehjelp. I kommunen er det ingen som 
får leksehjelp på ungdomsskolen, ifølge statistikken. 

 

 

  



 

  



Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og 
omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til 
2014, men har siden vært ganske stabil. I Lunner har 
74 prosent av de ansatte fagutdanning. I de beste 
kommunene er andelen minst 83,8 prosent. Andelen 
er omtrent uendret det siste året. 

Av dem som bor på sykehjem, har 81,6 prosent 
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 2018. 
Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen 
fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at 
man må være mer pleietrengende enn før for å få 
sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen har gode 
tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste 
som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I 
Lunner er det hele 82 prosent som er i denne 
kategorien. Det kan synes som om omsorgen i veldig 
stor grad er hjemmebasert. 

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på 
sykehjem har en grad av demens. Antallet skjermede 
plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på 
omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2018 
ligger på 39,7 prosent. Kommunen har litt få 
skjermede plasser. I Lunner tilsvarer antall plasser i 
skjermet enhet for demente 27 prosent av antallet 
over 80 som faktisk bor på sykehjem. Denne 
dekningsgraden er mye lavere nå enn for ett år siden. 
Endringen er på -7,3 prosentpoeng. 

I gjennomsnitt er 17 prosent av oppholdene på 
sykehjem i Norge korttidsopphold. Andelen har vært 
ganske stabil de siste årene. Kommunen har en 
ganske lav andel opphold på sykehjem som 
korttidsopphold. De beste kommunene ligger på 38,6 
prosent. Lunner ligger på 12,2 prosent. 

I snitt er det per 2018 34 minutter med lege per 
beboer per uke i Kommune-Norge. I Lunner fikk 
beboerne i snitt 18,6 minutter med lege i uka i fjor. 
Det er omtrent det samme som året før. 

På sykehjem ble det nasjonalt mindre tid med 
fysioterapeut per beboer i fjor. Det er første gang 
siden 2009 at tilbudet faller. Snittet per beboer på 
sykehjem er nå på 25,2 minutter i uka. I Lunner har 
beboerne i snitt 25 minutter i uka med fysioterapeut. 
De beste er oppe på 61,3 minutter. 

For landet sett under ett er 87,8 prosent av plassene 
på sykehjem det som kan regnes som moderne 
enerom. Kjøp av plasser i andre kommuner kan være 
en feilkilde i statistikken for enkelte kommuner. 92 
prosent av sykehjemsplassene i Lunner er regnet som 
moderne enerom. 

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å ha 
et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med 
demens. Mange kommuner har dette for en større 
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 kommuner 
har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet. I 
disse kommunene er det i snitt hver fjerde 
hjemmeboende med demens, som har vedtak om 
dagtilbud. Ingen av de hjemmeboende med demens i 
Lunner har vedtak om dagaktivitetstilbud. Her må det 
skje noe for å oppfylle nye lovkrav fra neste år. 

Andelen vedtak om hjemmetjenester som er iverksatt 
innen 15 dager, har for landet gått ned til drøyt 95 
prosent. Nesten alle vedtak om hjemmetjenester blir i 
Lunner satt i verk innen 15 dager, ifølge tall fra 
Helsedirektoratet. 

Antall registrerte trygghetsalarmer tilsvarer på 
landsbasis 46,4 prosent av alle over 80 år som bor 
hjemme. Målt mot hvor mange over 80 år som bor 
hjemme, er andelen registrerte trygghetsalarmer i 
kommunen ganske høy, 68 prosent. 

De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske 
sykepleiere i kommunene. Snittet er nå 11,8 årsverk 
per 1.000 innbyggere over 80 år. I Lunner er det 11,6 
årsverk med geriatrisk sykepleier per 1.000 
innbyggere over 80 år. 

Andelen funksjonshemmede som opplever at de fullt 
ut får dekket behovet om bistand til å delta i jobb eller 
studier, er nasjonalt på 76,5 prosent. Ifølge tall fra 
Helsedirektoratet opplever 89 prosent av de 
funksjonshemmede i Lunner at de får den hjelpen de 
trenger for å kunne delta i arbeid og studier. Det er en 
høy andel målt mot de fleste andre kommuner. 

90 prosent synes de får dekket sitt behov for bistand 
til å delta i fritidsaktiviteter. Det gir kommunen en 12. 
plass på denne tabellen. 

  



 

 

Andelen barn i barnevernet er justert for behovet slik 
det er definert i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. 
I barometeret er det positivt at andelen er lav, men 
man kan også argumentere for at lav andel kan 
indikere at barnevernet ikke er nok involvert. Likevel 
- i utgangspunktet må det være positivt at barn ikke er 
omfattet av tiltak. I snitt er 5,6 prosent av barna 
omfattet av tiltak. Når vi korrigerer andelen av barn 
som er i barnevernet for behovet, er andelen i Lunner 
på 4,2 prosent. 

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar 
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i 
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale 
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av 
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, 
og har aldri vært lavere. Relativt mange saker i 
Lunner tar mer enn 3 måneder å behandle. Hvorfor er 
det slik? 

Sett de fire siste årene under ett, er statistikken 
middels. 

Av alle barn med barnevernstiltak, er 32 prosent 
plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen har 
nasjonalt vært stabil de siste årene. I Lunner er 21 
prosent i fosterhjem eller institusjon. Det er en lav 

andel målt mot resten av Kommune-Norge. I 
barometeret regnes høy andel tiltak i hjemmet som 
positivt. 

Målt mot antall mindreårige har bemanningen i 
barnevernet økt med 80 prosent i Kommune-Norge 
over de siste ti årene, og har aldri vært høyere. 
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i Lunner 
er noe lavere enn i normalkommunen. Bemanningen 
ble litt bedre i fjor, ifølge statistikken. 

Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 
er en alternativ måte å måle bemanningen på. I 
Lunner er det 19,9 mot et landssnitt på 18,7 
barnevernssaker per årsverk. 

I landet samlet har 94,6 prosent av barna under 
omsorg en omsorgsplan. Andelen har aldri vært 
høyere. Noen få av barna i kommunen som er 
omplassert, mangler en omsorgsplan. 

Målt over de siste fire årene har alle barn i Lunner 
hatt omsorgsplan. Kan andre lære noe av kommunen? 

Få barn med barnevernstiltak har en tiltaksplan. Er 
det riktig, og hvorfor er det i tilfellet slik? 



Kommunene bruker mer penger på forebyggende 
helsetiltak for små barn, noe som i teorien kan 
redusere behovet for barnevernstiltak senere. 
Korrigert for lønns- og prisvekst økte de 
gjennomsnittlige utgiftene til nesten 12.000 kroner 
per barn under 5 år. I Lunner er det regnskapsført 
9253 kroner i netto utgifter i fjor. 

Kommunen har oppgitt at den ikke har spurt 
brukerne på minst fire år. Flere kommuner virker 
tilsynelatende uinteressert i systematisk å få 
brukernes respons på kvaliteten i tjenesten. 

  



 

Snittbemanningen i kommunale barnehager endret 
seg fra 5,9 barn per voksen i 2017 til 5,7 i fjor. For 
private barnehager er endringen fra 6,2 barn per 
voksne i 2017 til 6 i fjor. Barnehagenormen, som 
innebærer at barnehagene skal ha en 
grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt 
per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn 
over tre år, ble innført fra 1. august 2018. Siden 
kommunene har det samlede ansvaret for å levere 
barnehagetjenester til innbyggerne, tar vi også med 
noen data for private barnehager, som egne 
nøkkeltall. Bemanningen i de kommunale 
barnehagene i Lunner er lav målt mot dem som har 
best tall her. Som regel er bemanningen lavere jo 
større kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk 
sentralbyrå var bemanningen omtrent uendret i fjor. 

I 2018 innførte regjeringen nye utdanningskrav til 
personalet i barnehager. Andelen kommunale 
barnehager som oppfyller pedagognormen, uten 
dispensasjoner, var i fjor på 52,7 prosent. Dette var en 

kraftig reduksjon fra fjoråret. 50 prosent av de 
kommunale barnehagene oppfyller pedagognormen 
(uten dispensasjon), ifølge tall fra 
Utdanningsdirektoratet. 

43 prosent av de ansatte i de kommunale 
barnehagene i Lunner har pedagogisk utdanning. Det 
er omtrent på landsgjennomsnittet. 

Andelen menn ansatt i barnehager er stabilt, 11,8 
prosent. Allerede i 1997 satte den daværende 
regjeringen et mål om å ha 20 prosent menn i 
barnehagene. Målsettingen er senere fulgt opp i tre 
handlingsplaner, den siste i 2014. Andelen menn som 
jobber i barnehagene i Lunner er omtrent som snittet. 
De beste ligger på 16,7 prosent menn. 

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i 
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå 
82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt. 
I Lunner går 80 prosent av barna med 



minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Det er 
midt på treet målt mot resten av landet. Ulike 
telletidspunkt for barn i barnehage og antall 
minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde. 

Over tid er statistikken i Lunner ikke spesielt god, 
målt mot resultatene ellers i Barnehage-Norge. 

Stadig flere barn går i barnehager med mer enn 100 
plasser, og i snitt har størrelsen økt med 20 prosent 
de siste 10 årene. Dette har skapt debatt: Klarer store 
enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål? 

Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En ny 
Fafo-rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv 
ikke avgjør kvaliteten. Samtidig viser rapporten at 
foreldre som har barn i små barnehager, er mer 
tilfredse med tilbudet enn foreldre som har barn i 
mellomstore og store barnehager. I snitt har en 
barnehage nå 48,1 barn. Barnehagene i Lunner har i 
følge statistikken 36 barn i snitt. 

Nasjonalt har 88,8 prosent av barna plass i 
barnehagen. 90 prosent av barna i kommunen har 
barnehageplass. 

   



 

Legedekningen har økt de siste ti årene. Snittet er 11,2 
leger per 10.000 innbyggere. Normalt har 
småkommunene langt høyere legedekning enn 
storbyene. Legedekningen i Lunner er på 12,4 leger 
per 10.000 innbyggere. 

Andelen av fastlegelistene som faktisk er åpne, er nå 
på 32,1 prosent nasjonalt. Det er ikke mange fastleger 
som mangler totalt, men vi kjenner ikke til hvor 
mange av disse som for eksempel er vikarer. I Lunner 
er det ledig plass på 63 prosent av fastlegelistene. 

Det blir flere helsesøstre og jordmødre i Kommune-
Norge. Hvis det er feil stillingskode i A-meldingen, 
blir årsverkene ikke registrert riktig. Det er litt lav 
dekning av helsesøster målt mot antall småbarn i 
kommunen. De beste ligger på 196,1 årsverk per 
10.000 småbarn. 

Målt mot folketallet er det svært få psykiatriske 
sykepleiere. 

Lunner har 89 jordmødre per 10.000 fødte barn, noe 
som er omtrent på snittet. De beste ligger på 584 
årsverk. 

Fra i år måles antall opphold på sykehus, målt mot 
innbyggertallet. Statistikken kommer fra 
Helsedirektoratet. 

Nasjonalt er det et betydelig fall i andelen barn med 
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår. 
Snittet i Norge har falt fra nesten 90 prosent til 84,6 
prosent på bare ett år. 88 prosent av elevene i Lunner 
hadde helseundersøkelse innen utgangen av 1. 
skoletrinn. 

88,4 prosent av alle nyfødte i Norge i fjor hadde 
hjemmebesøk innen 14 dager. Statistikken nasjonalt 
har blitt stadig bedre de ti siste årene. Alle nyfødte i 
kommunen i fjor hadde ifølge statistikken 
hjemmebesøk innen to uker etter fødselen. 

Nesten alle 9-åringene i kommunen er vaksinert mot 
meslinger, ifølge statistikken. Det er bra. 

  



 

Stønadslengden for unge mottakere gikk marginalt 
opp nasjonalt i fjor, og er på 3,9 måneder. Unge 
mottakere i Lunner går relativt kort tid på sosialhjelp. 
Det regner vi som bra. Det må være positivt at 
sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe 
mer permanent. Stønadstiden ble litt kortere for de 
unge i fjor. 

Blant mottakere over 25 år er stønadstiden nasjonalt 
den lengste som er registrert de siste ti årene - 4,6 
måneder. For de over 25 år i kommunen er 
stønadstiden litt kortere enn i landsgjennomsnittet. 
Voksne går omtrent like lenge på stønad nå som for 
ett år siden. 

Når vi korrigerer for behovet, mottar 3,6 prosent av 
de over 25 år i Lunner sosialhjelp. Snittet er 4,5 
prosent. 

39,5 prosent av dem som går på sosialhjelp i Norge, 
mottar den i mer enn 6 måneder. Andelen er 
nasjonalt på sitt høyeste nivå de siste 10 årene. Om 
lag halvparten av disse får stønad i mer enn 10 
måneder, en andel som også gikk opp i fjor. 27 
prosent av dem som går på sosialstønad i Lunner  

mottar den i minst 6 måneder. De beste ligger på 14,5 
prosent. 

Sosialstønad gis i over 10 måneder til 8,7 prosent av 
dem som mottar støtte. Andelen er lav, kommunen er 
på 61. plass på denne tabellen. 

Nasjonalt har 10,3 prosent av de med sosialhjelp, 
dette som hovedinntekt. Andelen mottakere i 
kommunen som har sosialhjelp som hovedinntekt, er 
ganske normal. I barometeret er det positivt at få har 
sosialhjelp som hovedinntekt. 

På landsbasis ble 71,1 prosent av søknadene om 
kommunal bolig innfridd i fjor. Andelen har vært 
ganske stabil de siste ti årene. I Lunner ble 46 prosent 
av søknadene om kommunal bolig innvilget i fjor. 

Individuell plan er fortsatt relativt lite brukt i 
sosialtjenesten. Målt mot hvor mange som går lenge 
på sosialhjelp, er det nasjonalt bare 9,2 prosent som 
har en slik plan. 

  



 

De nasjonale besøkstallene for bibliotekene er 
foreløpig ikke oppdatert for 2018. Snittet i 2017 var på 
4,3 besøk per innbygger. Biblioteket i Lunner har litt 
lavere besøk enn normalen, ifølge statistikken. 

15 prosent av den voksne befolkningen i Norge er 
aktive lånere på biblioteket, ifølge Norsk kulturindeks 
fra Telemarksforsking. I Lunner er 9,9 prosent av de 
voksne registrert som aktive lånere. 

Bibliotekene har de siste årene hatt stadig mindre 
utlån. Tallene er ikke oppdatert for 2018. 

Justert for lønns- og prisvekst brukte en kommune i 
snitt 791,5 kroner per innbygger av egne penger på 
idrett og idrettsanlegg i fjor. Dette er en økning fra 
året før. Netto utgifter til idrett og anlegg i Lunner er 
på 813 kroner per innbygger. 

Telemarksforsking setter sammen oversikt over hvor 
mange kulturarbeidere det er i kommunene, både i 

privat og offentlig regi. I Lunner er sysselsettingen 
innen kultur ganske lav målt mot folketallet. 

Nasjonalt går 23,6 prosent av de mellom 6 og 15 år nå 
på kultur- og musikkskole. Andelen ble litt lavere det 
siste året. I kommunene hvor tilbudet er mest 
populært, er det over sju ganger så mange som går på 
kulturskolen, som i de kommunene med færrest 
elever. Andelen av barn fra kommunen som faktisk 
går på musikk- og kulturskole er ganske lav målt mot 
de fleste andre kommuner. 

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking viser hvor 
mange timer hver enkelt elev i kulturskolen får. I 
Lunner får elevene litt flere timer undervisning enn 
landsgjennomsnittet. 

 

  



 

Sektoren er en del endret i årets utgave av 
Kommunebarometeret. Statistikk om utslipp av 
klimagasser er hentet inn, og sektoren har nå et mer 
helhetlig preg av å ha nøkkeltall som retter 
oppmerksomheten mot bruk av naturressurser og 
miljø. Korrigert for lønns- og prisvekst gikk 
kommunenes energikostnader klart opp i fjor, ifølge 
regnskapstallene. Vi må tilbake til 2010 for å finne 
høyere kostnadsnivå. Snittet er nå på 127 kroner per 
kvadratmeter. Energikostnadene for bygg i Lunner er 
på 131 kroner per kvadratmeter, ifølge SSB. 

Statistikken for formålsbygg inkluderer de sentrale 
byggene (rådhus, skoler, sykehjem osv.). Nasjonalt 
utgjør arealet i snitt  6,8 kvadratmeter per innbygger. 
Arealet er omtrent uendret. Dette er typisk en 
indikator hvor store kommuner kommer bedre ut enn 
små. Lunner ser ut til å bygge relativt effektivt - det er 
ganske få kvadratmeter bygg målt mot 
innbyggertallet. Gjennomsnittet er betydelig påvirket 
av de største kommunene. 

Energibruk per bruker av kommunale bygg er et nytt 
nøkkeltall i barometeret. Statistisk sentralbyrå 
publiserer tallet, basert på et teoretisk antall brukere. 
Nøkkeltallet bør kunne si noe om energibruken er høy 
eller lav, men det vil være usikkerhet knyttet til 
statistikken. 

Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel som 
produseres. Søppelmengden er korrigert for antallet 
fritidsboliger som er registrert i kommunen, basert på 
nasjonale tall for bruk av fritidsbolig og antall 
personer per husstand. Dermed vil store 
hyttekommuner komme noe bedre ut i statistikken 
enn tidligere. Søppel per innbygger gikk ned i fjor, 
men det mangler en del data fra kommunene. Tallene 
er derfor ganske usikre. 

Nasjonalt leveres 41,5 prosent av husholdningsavfallet 
til gjenvinning eller biologisk behandling. Det er 
omtrent som før. De beste kommunene her ligger på 
godt over 50 prosent, de dårligste på ned mot og 
under 20 prosent. En liten andel av avfallet i 
kommunen går til materialgjenvinning eller biologisk 
behandling. Må det være slik i Lunner  eller kan 
statistikken bedres? 

Kommunenes utgifter til rekreasjon i tettsted har økt 
med nesten 20 prosent det siste året, selv etter at vi 
har justert for lønns- og prisvekst. Det er andre året 
på rad at utgiftene øker betydelig på dette området. 

Andelen av dyrket og dyrkbar jord som er 
omdisponert de siste årene, kan indikere presset på 
arealer i kommunen. I Lunner er 2 promille av 
jordbruksarealet omdisponert de siste årene, ifølge 
statistikken. 



I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for 
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i 
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste 
årene. Lunner slipper ut 4625 kilo klimagasser per 

innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et 
relativt lavt utslipp. 

  



 

Andel saker med fristbrudd har gått litt ned de siste 
par årene, og i fjor var andelen på 7,9 for Kommune-
Norge. De nyeste dataene som er brukt i 
Kommunebarometeret viser at kommunen brøt 
fristene i 7,1 prosent av sakene. 

Antall faktiske tilsyn målt mot antall byggesaker viser 
fortsatt store variasjoner mellom kommunene, og en 
god del som ikke rapporterer. På grunn av endringer 
hos SSB er kildegrunnlaget i år nytt, dermed er de 
tidligere tallene i Kommunebarometeret ikke 
sammenlignbare. Kommunen fører i liten grad tilsyn 
med byggesakene. Det er bare ført tilsyn i 14,3 prosent 
av byggesakene, ifølge statistikken. Mange er på 
samme nivå. 

Nasjonalt varierer gebyret for å saksbehandle en 
enebolig voldsomt. Noen kommuner oppgir at de ikke 
krever gebyr i det hele tatt, mens de dyreste 
kommunene ligger på en kostnad på nesten 30.000 
kroner eller mer. Forbrukerrådet har sommeren 2018 
advart SSB mot å slutte å samle inn dette nøkkeltallet. 
«Gjennomgangen Forbrukerrådet fikk gjort i 2017 

viser at gebyrforskjellene er enorme og at forskjellene 
mellom kommunene blir større. I tillegg øker flere av 
gebyrene radikalt uten åpenbar grunn», påpeker rådet 
i et brev til byrået. Saksbehandlingsgebyret for 
enebolig er et godt stykke over det som normalt har 
vært gjennomsnittet i Kommune-Norge. I Lunner er 
det på 21700 kroner, ifølge tallene fra Statistisk 
sentralbyrå. 

SSB har ikke oppdaterte tall for dette for 2018. 

Andelen byggesøknader i områder med restriksjoner 
som har blitt innvilget har vært høy de siste årene. Vi 
har ikke fått oppdaterte tall fra SSB for dette i 2018. 

Gebyrene for privat forslag til reguleringsplan har 
gradvis økt de siste årene, og avstanden mellom de 
rimeligste og de dyreste kommunene øker. I Lunner 
må man betale 78960 kroner i gebyr for privat forslag 
til reguleringsplan. Resultatet er omtrent på 
gjennomsnittet for Kommune-Norge. 

  



 

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som 
praktisk mulig. Samtidig er det viktig å se helheten. 
Det sentrale er om det er sammenheng mellom 
gebyrene og den anslåtte kvaliteten. Vann, avløp, 
renovasjon og feiing er inkludert. Summene er justert 
for den generelle lønns- og prisveksten i 
kommunesektoren, og vises dermed i faste 2018-
kroner. Gebyrene har sunket det siste året, og er i 
snitt på 11206 kroner. Gebyrene for vann, avløp, 
renovasjon og feiing i Lunner er midt på treet. Lave 
gebyrer er positivt i barometeret. Men det skal helst 
ikke bety at anleggene er utdaterte og dårlig 
vedlikeholdt. 

Nesten alle innbyggere tilknyttet kommunale 
vannverk har tilfredsstillende kvalitet på vannet. De 
fire nøkkeltallene for vannkvalitet i barometeret 
bidrar særlig til å identifisere kommuner hvor dette 
ikke er tilfellet. Det er først og fremst pH-verdier som 
er et problem i en del kommuner. 

Lekkasje fra vannledningsnettet er et problem i 
mange kommuner, hvor en stor del av vannet rett og 

slett forsvinner. Det er dårlig utnyttelse av ressursene, 
og her er det ingen bedring å spore over tid. I snitt 
forsvinner fortsatt 29,8 prosent av vannet på veien. I 
de dårligste kommunene er lekkasjen på rundt eller 
over 60 prosent. Ifølge statistikken lekker det en god 
del fra ledningsnettet i Lunner  Mange kommuner har 
langt bedre statistikk. 

Fornyingen av vannledningsnettet har de tre siste 
årene vært midt på treet, men på et punkt Kommune-
Norge samlet sett ikke er spesielt gode på. 

I tillegg til fornyelsestakten for vann- og avløpsnett, 
har vi i år også med gjennomsnittlig alder for 
ledningsnettet. Vannledningsnettet i Kommune-
Norge som har en kjent alder, er i snitt 33 år gammelt. 
I Lunner er snittet 29 år. Det gir kommunen en 121. 
plass på denne tabellen. 

Heller ikke spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på 
nasjonalt nivå. Andelen av spillvannsnettet som er 
fornyet siste tre år er nå 0,6 prosent. Utskifting av 
spillvannsnettet i Lunner har vært prioritert på nivå 



med Kommune-Norge ellers de tre siste årene, ifølge 
statistikken. 

I snitt er spillvannsnettet i kommunen som har en 
kjent alder, på 46 år. Snittet for Kommune-Norge er 
30 år. 

  



 

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for 
å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en del 

kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne 
utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre bilde av 

den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt 
ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 prosent i 2018. 
For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på 
kommunens eget resultat, enn hvordan man klarer 
seg mot resten av landet. Korrigert netto driftsresultat 

var -1,2 prosent i fjor. Teknisk beregningsutvalg 
anbefaler en pluss på 1,75 %. Resultatet ble mye 
dårligere i fjor enn året før. Det kan være et faresignal 
som politikerne bør ta på alvor. 

Målt over de siste fire årene har driftsmarginen vært 
solid. 

Disposisjonsfondet er ikke en fysisk bankkonto, men 
en størrelse i regnskapet som har stor betydning for 
handlingsrommet i budsjettet. Tallene viser en liten 
nedgang nasjonalt det siste året, men nivået ligger 
fortsatt høyt. Fondene i kommunene samlet er nå på 
12,1 prosent av brutto driftsinntekter. Lunner har litt 

penger på 'bok' i form av disposisjonsfond, men det 
bør nok bli større for å kunne være en solid buffer i 

regnskapet. Har kommunestyret vedtatt et mål for 
hvor stort disposisjonsfondet bør være? 

Netto renteeksponert gjeld er en indikator som viser 
lavere gjeldsgrad enn netto lånegjeld. Her regnes inn 

penger kommunen selv har utestående hos andre, 
gjeld som finansieres av selvkostområdene og penger 
og andre omløpsmidler kommunen selv har plassert. I 
snitt er renteeksponert gjeld på 39,1 prosent av brutto 

driftsinntekter, noe lavere enn for ett år siden. Netto 
renteeksponert gjeld i kommunen er langt høyere enn 
landsgjennomsnittet, målt mot brutto driftsinntekter. 
Lunner ligger på 56 prosent. 

Det siste året har gjeldsgraden i Lunner økt voldsomt. 
Er det en planlagt gjeldsvekst, eller har det bare blitt 

slik? 

Kommune-Norge samlet bruker 0,4 prosent av brutto 
inntekter på å dekke netto finansutgifter, før vi tar 
hensyn til avdrag. Lunner bruker 1,2 prosent av 
inntektene på å betjene gjelda, før avdrag. 

Investeringsnivået har vært litt høyt i Lunner de fire 
siste årene. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet i 
kommunesektoren. Det er både KS og staten enige 
om. Netto driftsresultat forteller imidlertid ikke alltid 
hvordan den reelle, langsiktige driftsmarginen er, 
fordi det er enkeltinntekter og utgifter som forstyrrer 
bildet.  

Tabellen under viser utviklingen i korrigert netto 
driftsresultat for kommunen. Anbefalt nivå er Teknisk 
beregningsutvalgs generelle anbefaling for 
kommunesektoren (1,75 %). 

Nytt i 2019 er at vi korrigerer for utbetalingen fra 
Havbruksfondet. Dette er reelle inntekter 
kommunene kan bruke som de ønsker, men inntekten 
kan i realiteten ikke finansiere løpende drift i særlig 
grad, med mindre kommunen bruker den over flere 
år. Inntekten for 2019 blir om lag 1/7 av nivået i 2018, 
og nivået i 2020 er fullstendig ukjent.  

Å se på driftsresultatet inkludert Havbruksfondet 
betyr at man i mange tilfeller vil få et bedre inntrykk 
av driftsøkonomien enn det som er realiteten. 

Netto driftsresultat har i hovedsak vært bedre enn den 
reelle driftsmarginen skulle tilsi de siste årene. 
Kommunal Rapport korrigerer derfor netto 
driftsresultat for to faktorer: netto premieavvik 
(funksjon 170/funksjon 171) og netto avsetninger til 
bundne fond.  

I mange kommuner spiller korreksjonen liten rolle, 
men generelt vil korrigert netto resultat være lavere 
enn det som er oppgitt som netto driftsresultat. 

I enkeltkommuner vil det for enkelte år være 
betydelig forskjell mellom netto driftsresultat og 
korrigert resultat.  

Til og med barometeret i 2014 justerte vi også for 
momskompensasjon for investeringer, som tidligere 
ble ført som en inntekt i driftsregnskapet.  

Slik er korreksjonen beregnet for kommunen siste år: 

 

  



 

Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i tjenesten 
i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik det 
framkommer i statsbudsjettet for 2018. Dermed 
fanger vi opp ulikheter som går på størrelse, 
sammensetning osv. Den historiske kostnaden er 
justert for kommunal lønns- og prisvekst, slik at alle 
tall presenteres i faste 2018-kroner. Dermed er det 
lett å se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere fra år 
til år. Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for 
utgiftsbehovet) i Lunner ligger litt lavere enn 
gjennomsnittet. Kostnadene var omtrent uendret i 
kommunen i fjor, justert for lønns- og prisveksten. 

Kommunene som drifter pleie og omsorg dyrest, 
ligger over 50 prosent over de rimeligst drevne 
kommunene i kostnad - og det er etter at vi har 
korrigert for ulikt utgiftsbehov. Justert for lønns- og 
prisveksten var utgiftene i pleie og omsorg omtrent 
uendret i fjor, ifølge statistikkene. 

Netto utgifter til barnehage har nasjonalt vært ganske 
stabile de siste årene, justert for lønns- og prisvekst. 
Statistikken er bare sammenliknbar tilbake til 2015. 
Barnehagekostnadene i kommunen ligger midt på 
treet. Kostnaden i barnehagene var omtrent uendret i 
fjor, justert for lønns- og prisveksten. 

Kostnadene i Barnevern-Norge sto stille i fjor, målt 
per innbygger, etter at vi altså har korrigert for lønns- 
og prisvekst. Året før var kostnadsveksten svært høy. 
Kostnadene i barnevernet i Lunner er midt på treet. 
Det siste året har utgiftene i barnevernet gått opp med 
3,6 prosent, etter at vi har tatt hensyn til prisveksten. 

Innen administrasjon ligger Lunner betydelig under 
landsgjennomsnittet, målt per innbygger. Dette gir 
kommunen en 75. plass på denne tabellen. Utgiftene 
er korrigert for geografi, demografi og størrelse. 

 



 



 

 

 



Totalt er det ett nøkkeltall mindre i årets barometer, 
målt mot fjorårets versjon. Det er i år noen ganske få 
endringer hva gjelder hvilke nøkkeltall som er i bruk.  

Den viktigste endringen er hvordan karakterskalaen 
er satt sammen. Karakteren 3,5 gis nå til kommuner 
som ligger på landsgjennomsnittet. Tester på tidligere 
års barometer indikerer at det har liten praktisk 
betydning for de aller fleste kommunene, men at det 
kan påvirke enkeltkommuner i betydelig grad.  

Særlig for nøkkeltall hvor landsgjennomsnittet ligger 
nær de beste eller de dårligste kommunene, vil 
endringen ha stor effekt på karakterene. 

Dette er en kort oversikt over de nye nøkkeltallene:  

Grunnskole: Fysisk aktivitet, elevtimer på 5.-7. trinn. 

Pleie og omsorg: Korttidsplasser, andel av opphold på 
sykehjem som er korttidsopphold. Demens, Antall 
vedtak om dagaktivitet til hjemmeboende med 
demens, målt mot antall hjemmeboende med demens. 

Barnehage: Andel kommunale barnehager som 
oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner. Andel 
private barnehager som oppfyller pedagognormen, 
uten dispensasjoner. Et par andre nøkkeltall har fått 
ny kilde (Utdanningsdirektoratet i stedet for SSB). 

Helse: Sykehus, antall opphold på sykehus per 1.000 
innbyggere (erstatter antall innleggelser). 

Sosialhjelp: Økonomisk rådgivning, årsverk til 
økonomisk rådgivning per 1.000 langtidsmottakere av 
stønad. 

Miljø og ressurser: Energibruk per bruker av 
kommunale bygg. Utslipp av klimagasser per 
innbygger, i CO2-ekvivalenter - alle utslipp, 
oppvarming og avfall. 

Saksbehandling: Andel av byggesøknader innvilget 
ved dispensasjon fra plan. Andel av byggesøknader i 
områder med restriksjoner som er innvilget. Gebyr for 
privat forslag til reguleringsplan.

 

 

De 5 % beste verdiene innen ett nøkkeltall får 
karakteren 6 - som er toppkarakteren.  

Ved å sette grensen på ca. den 20. beste kommunen 
unngår vi problemet ved at det ofte er enkelte 
kommuner som ligger særlig langt unna «normalen»  
i Kommune-Norge. Det ville også være urimelig om 
det bare var én kommune som kunne få toppkarakter. 

På samme måte er grensen for bunnkarakteren 1 satt 
ved de 5 % laveste verdiene for nøkkeltallet.  

En kommune som får karakteren 3,5 har et nøkkeltall 
som er lik landsgjennomsnittet.  

Det er disse kommunene vi ofte betegner som 
«normalkommunen». Hvis en kommune mangler et 
nøkkeltall, har vi ignorert hele nøkkeltallet og 
beregnet totalscore ut fra de tallene som faktisk er 
levert.  

Spørsmål om Kommunebarometeret? Send epost til 
barometer@kommunal-rapport.no. 
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SAK NR. 38/2019 

 
Lunner kommune  
     

 
 
 
 
SELVKOSTOMRÅDER OG EFFEKTIV DRIFT 

 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                     
Kontrollutvalget 18.09.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

(ingen) 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 05.06.2019 i sak om behandling av 
prosjektplan for et revisjonsprosjekt innenfor VAR- området (sak 33/19).  
 
I forbindelse med behandlingen av saken ble det stilt spørsmål om hvordan man sikrer effektiv drift 
innenfor selvkostområder. Da dette ikke var en av problemstillingene som ville bli undersøkt i det 
planlagte revisjonsprosjektet, så valgte kontrollutvalget å be rådmannen om en orientering. Dette ble 
formulert slik i vedtakspunkt 4 i saken:  
 

Følgende spørsmål/problemstilling følges opp av kontrollutvalget selv overfor 
rådmannen:  

 Hvordan sikrer rådmannen effektiv drift innenfor selvkostområdene? 
 
På spørsmål fra rådmannen om kontrollutvalget ønsket fokus på noe spesielt, har sekretær svart slik:  
 
 



 
2

 
Kontrollutvalget har ikke ytret ønske om fokus på noe spesielt når det gjelder saken om 
effektivitet i tjenesteproduksjonen innenfor selvkostområder. 
 
Spørsmålet om effektivitet kom opp som en generell diskusjon i kontrollutvalget, hvor det i 
første rekke var tenkt på selvkostområdene der man fullt ut eller i stor grad finansierer 
tjenestene gjennom gebyrer. VAR-området og byggesak er begge områder som peker seg ut 
som særlig aktuelle å belyse.   
 
Jeg antar det er mest relevant å snakke om kostnadseffektivitet / produktivitet i denne 
sammenhengen.  
 
I hvilken grad det er mulig å ha oppfatning om kostnadseffektiviteten innenfor 
selvkostområder? Hvordan skal evt. dette måles og følges opp? 
 
Måling av kostnadseffektivitet krever at det er mulig å definere produksjonen. I noen tilfeller er det 
relativt enkelt, mens det i andre tilfeller vanskelig.  
Benchmarking/sammenligning med andre kan være en innfallsvinkel til måling. 
 

 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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SAK NR. 39/2019 

 
Lunner kommune  
     

 
 
 
 
TILSYN MED BYGGESAKER  
(ETTERLEVELSE AV PBL § 25-1) 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                     
Kontrollutvalget 18.09.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

(ingen) 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 08.02.2017 i forbindelse med 
forundersøkelse av Byggesak. Nedenfor følger utdrag fra møteprotokollen den 8/2-17 der 
kontrollutvalgets oppfølging og bestilling til administrasjonen fremgå av vedtakets pkt. 2: 
 
SAK NR. 08/2017 FORUNDERSØKELSE: BYGGESAK 

Fra behandlingen: 
Fungerende leder for Areal og Samfunn, Rønnaug Egge Braastad og 
byggesaksbehandler Anne E. Låveg presenterte byggesaksavdelingen med fokus 
på: 
- Organisering 
- Arbeidsverktøy  
- Kvalitetsstyring 
- Saksbehandlingstider, responstid mm. 
- Mål og måloppnåelse 
- Resultater fra brukerundersøkelse 2016  
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- Utfordringer og utviklingsarbeid (oppdatering av kompetanse, økende grad av 
ressurskrevende kunder, ivareta tilsynsoppgaven, effektivisering av 
arbeidsprosesser/Lean, Klar-språk prosjektet, effektivisering av 
saksbehandlingen ved bruk av statlig plattform «e-byggesak»). 

 
VEDTAK: 
 

1. Administrasjonens presentasjon av byggesaksavdelingen tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at det stilles økte krav til kommunen 
om å drive tilsyn i byggesaker, og at det jobbes med å etablere en 
effektiv tilsynsordning/-rutiner. Kontrollutvalget vil følge opp 
administrasjonens arbeid på området, herunder hvordan kommunen 
ivaretar sin tilsynsplikt slik den fremgår av plan og bygningslovens § 
25-1 om tilsynsplikt:   

 
«Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket 
gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i 
eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. 
Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke 
regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og 
når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige 
forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter 
nærmere forskrift fra departementet. 
Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om 
tilsyn.» 

 
 
Med bakgrunn i vedtakets pkt. 2 er rådmannen invitert til å orientere.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
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SAK NR. 40/2019 

 
Lunner kommune  
     

 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 18.09.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS 
 

Nei  

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets budsjett for 2020 (ansvar 1000, tjeneste 1101/1102) fastsettes med 
en økonomisk ramme på kr. 1 510 000, med utgangspunkt i følgende fordeling: 
 

Art Konto                      Beløp 
10801 Godtgjørelse folkevalgte 40 000
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000
10803 Møtegodtgjørelse folkevalgte 40 000
10991 Arbeidsgivergiveravgift              13 000
11003 Abonnementer og faglitteratur 15 000
11151 Bevertning 2 000
11502 Kursavgifter 35 000
11601 Skyss og kostgodtgjørelse 1 000
12003 Edb-utstyr 15 000
13701 Kjøp av tjenester fra private (sekretærtjenester) 290 000
13751 Kjøp fra Innlandet Revisjon IKS 1 049 000
14291 Moms påløpet i driftsregnskapet 72 000
17291 Momskompensasjon (inntekt) - 72 000

  SUM KONTROLLUTVALG OG REVISJON 1 510 000
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Spesielle regler om budsjettbehandlingen i kontrollutvalget: 

Bakgrunn for saken er særbestemmelser om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett, jf. § 18 i 
Forskrift om kontrollutvalg:   

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 
eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forlag til budsjettramme for kontroll- og 
revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret eller 
fylkestinget.”  

 
Med bakgrunn i lovverket utformes kontrollutvalgets vedtak som en innstilling til kommunestyret. I 
praksis oversendes innstillingen til rådmannen som innarbeider dette i sitt forslag til samlet budsjett 
for kommunen som legges frem for formannskapet senere i høst. Kontrollutvalgets budsjettforslag 
blir da en del av formannskapets innstilling til kommunestyret. Informasjon om kontrollutvalgets 
forslag til egen budsjettramme skal videre legges ved formannskapets innstilling til kommunestyret, 
jf. forskrift om kontrollutvalg. 
 
God praksis tilsier at kommunestyret får kontrollutvalgets budsjett til særskilt behandling dersom 
formannskapet foreslår en lavere budsjettramme for kontrollutvalget enn kontrollutvalgets eget 
forslag. Bakgrunnen for dette er at en eventuell reduksjon av kontrollutvalgets budsjett, foretatt av 
rådmannen og/eller formannskapet (som begge er underlagt tilsyn av kontrollutvalget), skal bli 
realitetsbehandlet av kommunestyret.   
 
Budsjettforslag: 
 
Nedenfor følger budsjettforslag for neste år. For sammenligningens skyld er årets budsjett og 
regnskapstall fra de foregående årene tatt med i oppstillingen. 

 
Art Konto                      BUDSJETT-

FORSLAG 
2020 

Budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

Regnskap 
2017 

10801 Godtgjørelse folkevalgte 40 000 40 000 20 801 20 801
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 10 000  0
10803 Møtegodtgjørelse folkevalgte 40 000 40 000 36 100 49 238
10991 Arbeidsgivergiveravgift              13 000 13 000 8 023 9 875
11003 Abonnementer og faglitteratur 15 000 14 000 18 865 14 475
11151 Bevertning 2 000 2 000 1 080 0
11502 Kursavgifter 35 000 35 000 25 546 16 080
11503 Oppholdsutgifter 0 0 0 11 015
11601 Skyss og kostgodtgjørelse 1 000 1 000 0 0
12003 Edb-utstyr 15 000 0 0 0
13701 Kjøp av tjenester fra private 

(sekretærtjenester) 
290 000 280 000 279 789 287 776

13751 Kjøp fra Innlandet Revisjon IKS 1 049 000 1 012 000 882 060 528 663
14291 Moms påløpet i driftsregnskapet 72 000 71 000 73 684 75 935
17291 Momskompensasjon (inntekt) - 72 000 - 71 000 - 73 684 -75 935

  SUM KONTROLLUTVALG OG 
REVISJON 1 510 000

 
1 444 000 

 
1 306 464 937 923

 
Budsjettet er økt med ca 4,5 % fra 2019 til 2020.  
Det er i forslag til budsjettet tatt hensyn til varslet prisøkning på ca. 3,5 % på tjenester fra 
Innlandet Revisjon IKS. 
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Kommentarer til budsjettpostene: 
 

 Godtgjørelse folkevalgte:  
Ved budsjettering for 2020 er det lagt til grunn at godgjørelsene viderføres i neste valgperiode 
(samme nivå som for valgperioden 2015-2019): 
 Utvalgsleder har 4 % av ordførers lønn i fast godtgjørelse, dvs. omkring 40 000. 

Ordinær møtegodtgjørelse kommer i tillegg.  
 Alle medlemmene har ca. kr. 1000 i møtegodtgjørelse pr. møte (0,1 % av ordførers 

lønn). Normal møteaktivitet er 6-7 møter i året. Det budsjetteres med 8 møter, dvs. 
slik at man har litt handlingsrom. Fem medlemmer gir ca. 5000 pr møte, dvs. ca 
40 000 på årsbasis.  

 Samlet godtjørelse stipuleres til ca. 80 000 
 
 Tapt arb.fortjeneste: Usikker budsjettpost. Budsjetteres et lite beløp for å kunne dekke evt. 

krav – kr. 10 000. 
 

 Arbeidsgiveravgift: 14,1 % av møtegodtgjørelse. 
 
 Faglitteratur / abonnement: Abonnement på fagtidsskriftet ”Kommunerevisoren” ( 5* 350,) 

og 4 abonnementer på Kommunal Rapport (årlig 2 750,- pr. abonnement.) er lagt til grunn for 
budsjetteringen. Totalt ca 15 000 kroner. 

 
 Bevertning: Enkel bevertning (kaffe + evt. frukt) på hvert møte. Ca. 300 pr. møte. 7 møter gir 

ca. 2 000 i utgift.  
 
 Kurs: Det tas høyde for at alle medlemmer kan delta på den årlige 

”Kontrollutvalgskonferansen”. Ca. 7000 pr. person, dvs. 35 000 totalt. 
 

 Skyssgodtgjøring: 
 Dette gjelder kjøregodtgjørelse til/fra møter for kontrollutvalgets medlemmer. I tillegg 
 kommer kjøregodtgjørelse i forbindelse med eventuelle kurs. 

 
 Edb-utstyr: 

Det antas at det vil være behov for kjøp av Ipad til utvalgsmedlemmene i f.m. ny valgperiode. 
Anslag kr. 3000 pr. stk. 
 

 Kjøp av tjenster fra andre (sekretærtjenester):  
Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått en felles avtale om 
kjøp av skretærtjenester for perioden 2017-2020 (4 år) med opsjon ytterligere to år.   
Omfanget/antall timer til sekretærbistand er i stor grad knyttet opp til utvalgets aktivitet 
(antall møter, antall saker) og behov for saksbehandling. Budsjettert beløp er basert på 
erfaringer tidligere år + påslag for prisstigning. Budsjettert kr. 290 000. 
 

 Kjøp av tjenster fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS):  
Kontrollutvalget er delegert myndighet fra kommunestyret til å inngå avtale om kjøp av 
tjenester fra Innlandet Revisjon IKS. Fra selskapets side er det signalisert en prisøkning på 
selskapets tjenester med ca. 3,5 %, noe som er innarbeidet i kontrollutvalgets budsjett. 
Prisøkningen/økningen vil bli endelig besluttet i selskapets representantskap senere i høst.  
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Budsjettposten siste to år: 
 Budsjett 2019: ca.1 012 000 (økning ca. 3 %) 
 Budsjett 2020: ca. 1 049 000 (økning ca. 3,5 %) 
 
Av samlet antall timer til kjøp av revisjonstjenester er 390 timer øremerket til bestilling av 
bl.a. forvaltningsrevisjon. Dette utgjør ca. kr. 424 000. Nærmere spesifikasjon av budsjettert 
tjenestekjøp på Innlandet Revisjon IKS ser slik ut: 

 
 Tjeneste Timer Timepris  Kroner

   
 Regnskapsrevisjon  

1 
Revisjon av kommunens 
årsregnskap            440           995          437 800 

2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser            135            995          134 325 
3               -              995                   -   
4 Veiledning/bistand              20            995            19 900 

 SUM 1-5            595            995          592 025 

   
 Bestilte revisjonstjenester     

5 Bestilte andre tjenester               -            1 088                   -   
6 Forvaltningsrevisjon            390          1 088          424 320 
7 Selskapskontroll               -            1 088                   -   

 SUM            390          1 088          424 320 

      

 Annet     

8 
Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre              30          1 088            32 640 

   
 SUM          1 015       1 048 985 

 
 

 Merverdiavgift: Merverdiavgift regnskapsføres både som en utgift og en inntekt og får 
derfor ingen virkning. Mva-pliktig tjeneste (kjøp av sekretærtjenester) er derfor budsjettert 
ekslusiv mva. Fakturering fra Innlandet Revisjon IKS utløser ikke beregning av mva. 
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SAK NR. 41/2019

Lunner kommune 
 
 

 
 
 
OPPDRAGSAVTALE 2020 MED INNLANDET REVISJON 
IKS  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 18.09.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

 
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Forslag til oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet 
Revisjon IKS for 2020 

2. Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Vedlegg 1 
 
Nei 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
1. Oppdragsavtale for 2020 godkjennes under forutsetning av at kommunestyret godkjenner 

kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020. 
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at det lovpålagte revisjonsmandatet er utvidet i ny 
kommunelov til også å omfatte «forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen», jf. ny kommunelov § 24-9. Forslag til ny oppdragsavtale for 2020 
tar hensyn til dette.   

 

 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering: 
Kommunen inngår i et forpliktende samarbeid med 18 andre kommuner og Oppland Fylkeskommune 
om deltakelse i det interkommunale revisjonsselskapet Innlandet Revisjon IKS. Dette er regulert i en 
egen selskapsavtale, som bl.a. forplikter kommunene å kjøpe/bestille alle lovpålagte revisjonstjenester 
fra selskapet.  
 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå nærmere avtale med Innlandet Revisjon IKS 
om kjøp av revisjonstjenester. Denne avtalen er kalt ”oppdragsavtale”, og det er etablert praksis med 
årlig gjennomgang og justering. I tillegg til å regulere innhold og omfang av revisjonstjenestene det 
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enkelte år, fungerer avtalen også som budsjettgrunnlag for kontrollutvalgets utgifter til revisjon det 
enkelte år.  
 
Vedlagt følger forslag til oppdragsavtale for neste år. Forslag til vedtak i saken forutsetter at det er 
samsvar mellom avtalen og kontrollutvalgets budsjett for neste år når det gjelder det økonomiske 
omfanget av avtalen. 
 
Kort om ny avtale – omfang og priser: 
 
Forslag til avtale for neste år er basert på tidligere avtale. Det er ikke foreslått endringer i innhold ut 
over justeringer av avtalen pkt. 3 om økonomi/betaling for tjenester. 
 
Nedenfor følger en kort oversikt fra oppdragsavtalens pkt. 3 (økonomi/betaling for tjenester) og 
endring: 

 
 Totalt antall timer er uendret fra fjoråret (1015 timer).  
 Økonomisk omfang av avtalen er økt fra kr. 1 013 550 i 2019 til kr. 1 048 985 i 2020. Dette 

utgjør en prisøkning på ca 3,5 %. 
 Timepriser i selskapet er:  

 Regnskapsrevisjon: 995,- (økt fra 960). 
 Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv.): Gjennomsnittspris kr. 1088,- (økt fra 

1050,-), timepris revisor kr. 995,- (økt fra 960,-) og oppdragsansvarlig revisor kr. 
1 180,- (økt fra 1140,-)  
 

Personvernerklæring følger vedlagt avtalen. Dette vedlegget var nytt i 2019. 
 

 
Generelt om oppdragsavtalen: 
 
Oppdragavtalen fungerer som et overordnet dokument i styringsdialogen mellom kontrollutvalget 
(oppdragsgiver/bestiller) og Innlandet Revisjon IKS (utfører), og skal bidra til å oppfylle kravet til 
kontrollutvalget om å føre tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 
revisjonsarbeidet er i tråd med lover, regler, faglige standarder mv. (jf. forskrift om kontrollutvalg § 4 
og § 6). Oppdragsavtalen rulleres årlig.   
 
Kontrollutvalgets handlingsrom mht. økonomi: 
 
Det vises til avtalens pkt. 3 (økonomi/betaling for tjenester), og oversikt over tjenester og priser. 
 

 Tjenester: Alle tjenester som er listet opp representerer lovpålagte oppgaver med unntak av 
følgende linjer:  
 Linje 4 – Veiledning og bistand (en del av arbeidet med regnskapsrevisjon) 
 Linje 5 – Bestilte andre tjenester 

 
 Timeforbruk - regnskapsrevisjon: Revisor avgjør dette. Med unntak av linje 4 (veiledning og 

bistand), har kontrollutvalget lite/ingen påvirkningskraft på omfanget av regnskapsrevisjon.   
 

 Timeforbruk – forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: Kontrollutvalget påvirker dette, og 
legger frem ønsket ramme for kommunestyret.  Større endringer i kontrollutvalgenes budsjetter 
på området vil påvirke selskapet mht. bemanning. Selskapet må m.a.o. tilpasse bemanningen 
etter etterspørselen/bestillingene. Kontrollutvalget på sin side forplikter seg til å jobbe aktivt 
for å oppfylle intensjonene i budsjettet/oppdragsavtalen når det gjelder kjøp av tjenester til 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
 



 
3

 Timepris: Fastsettes av representantskapet i selskapet etter forslag fra styret. Kontrollutvalget 
har ingen direkte påvirkning på dette.  

 
Pga. monopolsituasjonen har kontrollutvalget i oppdragsavtalen krevd at selskapet gjennomfører en 
årlig sammenligning/”benchmarking” av revisjonskostnader med andre kommuner. Kontrollutvalget 
skal orienteres om resultatet fra prissammenligningen, jf. pkt. 1 i oppdragsavtalen.  
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1 GENERELT 
 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i Innlandet Revisjon 
IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til selvkost. Det 
skal årlig inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets daglige leder jf. 
selskapsavtalen § 3.  

 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet.  
 
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål om at revisjonstjenestene skal 
være til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi 
om å være kompetent og kundeorientert. De oppdragsansvarlige revisorene oppfyller 
kommunelovens krav til kompetanse og uavhengighet. Revisjonsteamene har 
tilfredsstillende kompetanse og er uavhengige. 
  
Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk. Regnskapsrevisjon følger de internasjonale 
revisjonsstandardene. Forvaltningsrevisjon følger standard for forvaltningsrevisjon, RSK 
001.Resultatene av revisjonsarbeidet rapporteres til kontrollutvalget i henhold til punkt 4. 
 
Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen. 
  
Kontrollutvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av 
oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og kostnad. Med 
kvalitet menes revisors kvalifikasjoner, utførelse av revisjonsarbeidet samt kommunikasjon 
mellom revisor og kontrollutvalget. 

 
 
2 KONTRAKTSPERIODEN  

 
Oppdragsavtalen inngås for perioden 01.01. – 31.12.20.  
 
Oppdragsavtalen for 2021 inngås høsten 2020. 
 
 

3 ØKONOMI – BETALING FOR TJENESTER 
 
Nedenfor følger oversikt over aktuelle tjenester med tilhørende stipulert tidsbruk og 
budsjett: 
 
Avtalen forutsetter følgende timesatser for 2020 med forbehold om godkjennelse i 
selskapets styre og representantskap: 
 Regnskapsrevisjon kr 995 
 Forvaltningsrevisjon, gjennomsnitt kr 1.088 

o Forvaltningsrevisjon revisor kr. 995 
o Forvaltningsrevisjon oppdragsansvarlig kr 1.180 

I oppdragsavtalen settes bestilte mindre undersøkelser, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll opp på bakgrunn av gjennomsnitt timepris, mens avregningene gjøres på 
grunnlag av benyttet kompetanse.  
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 Tjeneste Timer Timepris Kroner 

  
 Regnskapsrevisjon 

1 
Revisjon av kommunens 
årsregnskap            440           995        437 800  

2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser            135            995        134 325  
3               -              995                 -    
4 Veiledning/bistand              20            995          19 900  

 SUM 1-5            595            995        592 025  

  
 Bestilte revisjonstjenester   

5 Bestilte andre tjenester               -            1 088                 -    
6 Forvaltningsrevisjon             390          1 088        424 320  
7 Selskapskontroll               -            1 088                 -    

 SUM             390          1 088        424 320  

    

 Annet   

8 
Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre              30          1 088          32 640  

  
 SUM          1 015      1 048 985  

 
Kommentarer: 

 Tjenestene på linje 1-4 og 8 gjennomføres uten nærmere avtale. 
 Tjenestene på linje 5-7 utføres etter særskilt bestilling av kontrollutvalget. 
 Fakturering og betaling skjer i henhold til selskapsavtalen § 5.  
 Årsavregning sendes kommunen/fylkeskommunen med kopi til kontrollutvalget 

innen 31. januar påfølgende år.  
 Det er knyttet forutsetninger til stipulert tid for «Revisjon av årsregnskapet» (1) og 

«Attestasjoner/revisjonsuttalelser» (2):    
 

o   «Revisjon av årsregnskapet»:  
Årsregnskapet med obligatoriske skjema og noter avlegges innen 22. 
februar i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter. Sammen 
med årsregnskapet skal det framlegges underbyggende dokumentasjon. Det 
skal fremlegges dokumentasjon som bekrefter; 
 kommunens balansetall og estimater,   
 avstemminger av kretsløp og sammenhenger i regnskapet  
 kontrolloppstillinger over innberettede og registrerte beløp  

Årsberetningen avlegges innen 31. mars i henhold til kommuneloven med 
tilhørende forskrifter.     

 

o    «Attestasjoner/revisjonsuttalelser» 
Tilstrekkelig dokumentasjon for attestasjoner og revisjonsuttalelser 
fremlegges for revisor minimum 14 dager før attestasjonsfristen.   
Det kreves dokumentert: 
 Vilkårene for tilskudd, herunder søknad og tilsagnsbrev 
 Regnskapsrapport som oppfyller kravene fra tilskuddsgiver og er 

avstemt mot regnskapssystemet 
 Forklaringer på beregninger, estimater m.m. 
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3 Dialog mellom revisjonen og kontrollutvalget 
  
 Formålet med dialogen mellom revisjonen og kontrollutvalget er at kontrollutvalget får en 

betryggende sikkerhet for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
 Innenfor regnskapsrevisjonen skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget får en god 

forståelse av revisjonsmandatet, planlagte og gjennomførte revisjonshandlinger. 
 
 Innenfor bestilte revisjons tjenester skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget og 

revisjonen har like forventinger til tjenesten, herunder lik forståelse av formålet med, 
rammene for og forventa nytte av bestillingen. Forvaltningsrevisjonsprosjektene skal 
gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon med tilhørende 
veileder. Revisjonen skal informere om vesentlige endringer i premissene for bestillingene. 

 
 Kontrollutvalget utferdiger skriftlige bestillinger til bestilte revisjonstjenester. 
  
 
4 RAPPORTERING TIL KONTROLLUTVALGET 

 
4.1 Formålet med rapporteringen 
 
Revisjonens rapportering til kontrollutvalget skal sikre at kontrollutvalget får tilstrekkelig 
informasjon for å kunne påse at; 
 Kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
 Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
 Det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon) 

 Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser 
i selskaper m.m. (selskapskontroll) 

 
4.2 Rapportering av revisjonsordningen 
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig rapportere at han/hun oppfyller kravet til 
uavhengighet. 

 
Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget at  
 Nytilsatte revisorer oppfyller kravet til vandel 
 Nye oppdragsansvarlige revisorer oppfyller kravet til utdanning og praksis 
 
4.3 Rapportering av regnskapsrevisjonen 
Formålet med rapporteringen er å gi kontrollutvalget en løpende orientering om 
revisjonsarbeidet som gir dem et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere at regnskapet blir 
revidert på en betryggende måte.  
 
Oppdragsansvarlig revisor for kommunens årsregnskap rapporterer sitt arbeid årlig til 
kontrollutvalget slik (minimumskrav): 
 Plan/overordna revisjonsstrategi (høst) 
 Statusrapport (vinter) 
 Årsavslutning (vår) 
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4.4 Rapportering av bestilte tjenester 
Formålet med rapportering av tilleggstjenester, forvaltningsrevisjonsprosjekter og 
selskapskontroller er å sikre at kontrollutvalget får levert de prosjektene som er bestilt i 
henhold til bestilling. Vesentlige forsinkelser skal rapporteres. 
 
Rapportering gjøres hovedsakelig muntlig etter behov i revisjonsprosessen og med skriftlig 
sluttrapportering med muntlig orientering. Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal 
gjennomføres og rapporteres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 
 
4.5 Økonomirapportering 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i 
tillegg til en årsrapport (31/12).  

 
 Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget 

senest en måned etter utløpet av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal 
begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.   

 
Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere 
kontrollutvalget om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.  
 
 

6 ANDRE FORHOLD 
Kommunen skal vederlagsfritt stille hensiktsmessig kontorplass og utstyr til disposisjon 
samt gi tilgang til og fremskaffe forespurt dokumentasjon.  

  
Innlandet Revisjon IKS skal være medlem av NKRF og er derfor underlagt foreningsbasert 
kvalitetskontroll. Innlandet Revisjon IKS skal orientere kontrollutvalget om resultatene av 
kvalitetskontrollene.  
 
Kontrollutvalget og sekretær skal ta eventuell kritikk av revisor eller revisjonen opp med 
Innlandet Revisjon IKS. 
 
 

7 VEDLEGG TIL AVTALEN 
  
 Innlandet Revisjon IKS personvernerklæring følger som vedlegg til avtalen.  
 
 
 
 
 _________________ 2019 
 
 
 
 
__________________________________   ________________________________ 
        Bjørg Hagen 
Kontrollutvalgsleder      Daglig leder 
 
Jevnaker kommune      Innlandet Revisjon IKS 
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Vedlegg 
 
 

Personvernerklæring 
 

Personopplysninger 
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, 

personnummer, adresse, telefonnummer og lignende. 

Behandlingsansvarlig 
Daglig leder er på vegne av Innlandet Revisjon IKS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av 

personopplysninger. 

Hjemmelsgrunnlaget for Innlandet Revisjon IKS’ behandling av personopplysninger 
Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og EUs personvernforordning 

(GDPR). Vår virksomhet er også regulert av blant annet kommuneloven, lov om interkommunale selskaper, 

kirkeloven, stiftelsesloven, revisorloven m.m. 

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er personopplysningsloven GDPR artikkel 

6 punkt 1 bokstav c jf. kommuneloven § 78 og § 80 med tilhørende forskrifter, stiftelsesloven § 43 og § 44, 

hvitvaskingsloven og revisorloven samt GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, interesseavveining.  

Formålet med behandlingen av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS behandler personopplysninger i forbindelse med revisjon og attestasjon av 

eierkommunene og andre kunder som kirkelige fellesråd, sokneråd, interkommunale selskaper, stiftelser og 

fjellstyrer. Formålet med behandlingen er å sikre at vi leverer revisjonstjenester på en effektiv måte i 

henhold til regelverket.  

Personopplysninger som behandles 
I forbindelse med utførelse av revisjonstjenestene behandler vi personopplysninger slik som navn, 

personnummer, ansattavtaler, lønnsopplysninger, opplysninger om tjenester kommunen yter m.m. Hvilke 

personopplysninger vi samler inn og behandler avhenger av hvilken informasjon vi trenger for å utføre 

forvaltningsrevisjon, revidere årsregnskapet eller attestasjon.  

Personopplysningene samles inn fra de vi reviderer, dvs. kommunene og øvrige kunder. 

Behandling og lagring av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS følger bestemmelsene i personopplysningsloven og legger vekt på å avgrense 

lagringen av personopplysninger. Vi arkiverer bare personopplysninger som er nødvendige for 

dokumentasjon av revisjonstjenesten eller attestasjonen. Personopplysningene blir lagret på revisjonens 

område på Oppland fylkeskommunes server og fagsystemet Descartes.  
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SAK NR. 42/2019 

 
Lunner kommune       
   

 
 

 
 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.               
Kontrollutvalget 18.09.2019 Kjetil Solbrækken Nei 

  
 
Saksdokumenter:   

 
1. Protokoll fra møte i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 

26.03.2019 
 

2. Protokoll fra ordinær generalforsamling Hadeland Energi AS 
05.06.2019 
 

3. Protokoll fra ordinær generalforsamling Hadeland Kraft AS 
05.06.2019 

 
4. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2019 - Kontrollutvalget 
 

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. 
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