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MØTEPROTOKOLL 

 
KONTROLLUTVALGET I 

LUNNER KOMMUNE 
 
 

Onsdag 2. oktober 2019 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 – 1530. 
 

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Ordfører: Harald Tyrdal. 
Fra administrasjonen: Kommunalsjef Helse og omsorg, Solveig Olerud (sak 44), enhetsleder 
Forvaltning og aktivitet, Nina Dahl Martinsen (sak 44) og enhetsleder for Veg, vann og avløp, 
Atle Hermansen (sak 45). 
Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Ingvild Selfors (sak 46). 
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. 43/2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.09.2019 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.09.2019 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 44/2019 OPPFØLGING AV HENVENDELSE OM DAGTILBUDET PÅ 

FRØYSTAD 
 
Fra behandlingen: 
Kommunalsjef Helse og omsorg, Solveig Olerud og enhetsleder 
Forvaltning og aktivitet, Nina Dahl Martinsen orienterte om 
kommunens dagtilbud med vekt på dagtilbudet ved Frøystad. Påstander 
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i henvendelsen til kontrollutvalget ble kommentert/besvart. Følgende 
tema ble berørt:  
 
• Ny organisering fra 01.03.2019 
• Dagsenteret søndre (delt i tre lokasjoner; Fossli, Frøystad og 

Sløyden) 
• Innhold i tjenesten (sammensatt brukergruppe, aktiviteter som må 

tilpasses) 
• Effektivitet / bruk av ressurser:  

➢ 5,4 årsverk (7 ansatte) + avdelingsleder 
➢ 28 vedtak/brukere pr. uke, 4 brukere har 1:1 bemanning med 

fra boligene.  
➢ Bemanningsfaktorer – sammenligning med andre: 
- Lunner: 0,23  
- Nittedal: 0,33 
- Larvik: 0,25 (kommune med stort dagsenter og godt utbygd 

tilbud) 
• Ansettelsesprosedyrer – etterlevelse av lover/regler, avtaler og 

kommunens etiske retningslinjer. 
• Faglighet i tjenesteytingen (gjennomgang av de ulike 

yrkesgruppene; vernepleier, fagarbeider) 
• Bruk av vikarer og fordeling av oppgaver mellom vikarer og 

vernepleiere. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunalsjefens og enhetsleders 
kommentarer til påstandene i henvendelsen til orientering.  

 
2. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget tillit 

til at kommunens ledelse har iverksatt tiltak som er egnet til å 
bidra til mer effektiv drift og bedre styring og ledelse av 
dagsentertilbudet.  

 
3. Kontrollutvalget har inntrykk av at kommunen har etablert 

rutiner som sikrer at ansettelser gjøres på profesjonell måte. Alle 
ansettelser innenfor sektoren går i dag gjennom kommunalsjef 
Helse og omsorg og HR-avdelingen. 
 

4. Kontrollutvalget oppfatter innholdet i den mottatte henvendelsen 
å være et konstruktivt innspill til forbedringsarbeid på 
dagsenteret Frøystad. Det er bekymringsfullt dersom man ikke 
klarer å skape en forbedringskultur i alle deler av organisasjonen, 
der man har nødvendig åpenhet og tillit til å kunne ta opp 
endringsforslag som f.eks. gjelder effektiv bruk av ressurser. 
Rådmannen oppfordres til å se nærmere på denne 
problemstillingen. Kontrollutvalget tar med seg 
problemstillingen inn i sitt arbeid med risikovurderinger og 
utarbeidelse av ny plan for forvaltningsrevisjon for perioden 
2020-2023. 
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SAK NR. 45/2019 VANNKVALITET - OPPFØLGING AV 

KOMMUNEBAROMETERET 2019  
 
Fra behandlingen: 
Enhetsleder for Veg, vann og avløp, Atle Hermansen informerte om 
årsaken til kommunens svake resultat i kommunebarometeret 2018 for 
nøkkeltallet «Vannkvalitet – E-coli», der kommunen kom på en 377. 
plass.  
 
Årsaken skyldes i hovedsak at kun to (av fire) prøver ved Harestua 
vannverk var registret på vannverket. For å få godt resultat i 
Kommunebarometeret måtte alle fire vannprøvene være registrert. Dette 
har bakgrunn i kravene i drikkevannsforskriften § 21 som sier at for 
vannverk der 50 personer eller flere er tilknyttet, så må vannverket ha 
tatt minimum 4 prøver i løpet av året for at vannverket skal få 
tilfredsstillende kvalitet. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet konstaterer 
kontrollutvalget at: 
 

• Ingen vannprøver tatt i 2018 i Lunner kommune indikerer 
problemer med E-coli.  
 

• Kommunen synes å ha en tilfredsstillende plan for 
prøvetaking, jf. Mattilsynets konklusjon fra tilsyn i mai 
2019. 

 
2. Kontrollutvalget tar til orientering at årsaken til det svake 

resultatet for indikatoren «Vannkvalitet E-coli» i 
Kommunebarometeret 2019, skyldes manglende registrering av 
vannprøver tatt i 2018.  

 
 
 
SAK NR. 46/2019 PROSJEKTPLAN: PRAKTISERING AV BEMANNINGS- OG 

PEDAGOGNORM I BARNEHAGENE 
 

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

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Prosjektplanen tas til orientering. 
 
2. Saken legges frem for nytt kontrollutvalg til endelig beslutning.  

 
 
 
SAK NR. 47/2019 TERTIALRAPPORT 2/2019 FRA INNLANDET REVISJON IKS  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Tertialrapport 2/2019 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. 
 

 



4 
 

 
SAK NR. 48/2019 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 

KOMMUNESTYRETS SAK OM DETALJREGULERING FOR 
FRØISLI (K.SAK 92/2019) 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan. Da saken pr. d.d. er under 
klagebehandling, ligger det dermed utenfor kontrollutvalgets 
myndighetsområde å gå inn i saken.  
 

 
 
SAK NR. 49/2019 EGENEVALUERING – KONTROLLUTVALGETS 

VIRKSOMHET 2015-2019 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Med bakgrunn i gjennomført egenevaluering av valgperioden 2015-
2019 har kontrollutvalget følgende innspill til tema/områder til 
drøfting i neste valgperiode: 
 

• Profilering/synliggjøring mv: 
➢ Videreføre et aktivt og synlig utvalg overfor 

kommunestyret og befolkningen.  
➢ Videreføre synliggjøring i kommunestyret ved 

behandling av saker fra kontrollutvalget.  
➢ Være aktiv og rask med å løfte frem saker/tema til 

drøfting i kontrollutvalget som synes å ha høy 
aktualitet i befolkningen og/eller har høy politisk 
interesse. Alle kontrollutvalgets medlemmer må 
stimuleres til å bidra. 

➢ Videreføre et sterkt fokus på læringsperspektivet i 
kontrollutvalgets arbeid. 

 
• Forvaltningsrevisjon:  

➢ Mer involvering av rådmannen i 
planleggingsprosessen, særlig dialog omkring 
risikovurderinger. 

➢ Vurdere årlig rullering av overordnet analyse. 
➢ Mer fokus på kvalitetsdimensjonen i kontrollarbeidet. 
➢ Bidra til videreutvikling av Innlandet Revisjon IKS. 

 
 
 
SAK NR. 50/2019 PLANLEGGING AV FØRSTE MØTE I NY VALGPERIODE 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Med bakgrunn i erfaringer fra inneværende valgperiode vil 
kontrollutvalget gi følgende innspill i forbindelse med planlegging 
og gjennomføring av første møte i ny valgperiode:   
 
• Første møte tilrettelegges som et informasjons- og 

opplæringsmøte der det overordnede målet er å etablere en god 
rolleforståelse, få god innsikt i ansvar og oppgaver, og å 
stimulere til engasjement rundt oppgaven med kontroll av 
kommunen. 
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• Kontrollutvalgets sekretariat lager et opplegg for første møte med 
vekt på:  

➢ Rammevilkår (kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon).  

➢ Roller, ansvar og oppgaver. 
➢ Samarbeid og kommunikasjon.  
➢ Praktisk utvalgsarbeid og erfaringer fra forrige 

valgperiode. 
➢ Administrative rutiner, informasjon om møtegodtgjørelse 

mv.  
• Ved skifte av utvalgsleder vurderes å invitere tidligere 

utvalgsleder til å orientere om sine erfaringer. 
• Alle får utdelt Kontrollutvalgsboken (veileder utgitt av 

departementet) 
• Varamedlemmer inviteres til første møte. 
• Møteplan for 2020 utarbeides i samråd med utvalgsleder og 

fastsettes på første møte i ny valgperiode. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Roa, 2. oktober 2019. 
 
 
_________________________  
Tove Brorson  
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Roa, 2. oktober 2019. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NESTE MØTE 
 
Dato: ONSDAG 4. DESEMBER 2019  
Tidspunkt: KL. 0830 
Aktuelle saker:  

• Kontrollutvalgets oppgaver, ansvar og rolle 
• Kontrollutvalgets sekretariat: 

➢ Veileder for sekretariat 
➢ Inngått avtale  

• Saksbehandlingsregler i kontrollutvalget 
• Kommunens godtgjøringsreglement 
• Møteplan 2020 
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• Prosjektplan: Praktisering av bemannings- og pedagognormen i barnehager 
(KU-sak 46/19) 

 
Andre møte i ny valgperiode: 
• Innlandet Revisjon IKS – presentasjon 
• Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS 2020 
• Regnskapsrevisjon:  

➢ Presentasjon av fagområdet 
➢ Statusrapport for revisjon av 2019-regnskapet 

• Forvaltningsrevisjon:  
➢ Presentasjon av fagområdet 
➢ Orientering om igangsatte og tidligere revisjonsprosjekter 

• Igangsetting av arbeidet med overordnet analyse og ny plan for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

 
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. 
• Etablering av forbedringskultur (KU-sak 44/19) 
• 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) 
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• Eksterne tilsyn – oversikt (KU-sak 46/17, årlig sak) 
• Kommunebarometeret 
Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS:  
• Revisjonsprosjekt: Selvkost (KU-sak 33/19, ferdig høsten 2019) 
• Forundersøkelse: Innkjøp/etterlevelse lov om off. anskaffelser (sak 31/19 – 

tidlig i 2020) 
 

 
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  


