
Kontrollutvalget 
Sekretariatet 

 

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

 
 

Gjøvik, 18. april 2016. 
J.nr./referanse: 04-16/NL/ks 

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE 
Hans Moon, leder (Ap) 
Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap) - FORFALL 
Monica Andersson (Ap) 
Birgit Felde Sevaldrud (H) - FORFALL 
Ole Strand (BL) - FORFALL 
Kjartan Stensvold (Sv), første vara 
Harald Åsødegård (KrF), første vara 
Gry Eli Bjelland (H), andre vara  
 
 
 

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

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Etter avtale innkalles det herved til møte i kontrollutvalget:  
 
Dato:  Mandag 25. april 2016 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1430  
Sted:  Møterom i 5. etasje, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Forfall og innkalling av vara: 

• Gunnar Løkkebø (Ap) har meldt forfall. Første vara for Ap/Sv Kjartan Stensvold (Sv) er 
innkalt. 

• Birgit Felde Sevaldrud (H) har meldt forfall. Første vara for Sp/H/BL/Krf Harald 
Åsødegård (KrF) er innkalt. 

• Ole Strand (BL) har meldt forfall. Andre vara for Sp/H/BL/Krf Gry Eli Bjelland (H) er 
innkalt. 

 
Eventuelt ytterligere forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf. 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

• Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig Heidi Holm Olafsen deltar under sak 18 og 
orienterer under første del av saken.  

• Rådmannen deltar under andre del av sak 18 - Årsregnskap 2015 (kl. 1200). 
 
 
Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 
 

 
KONTROLLUTVALGET I  

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I NORDRE LAND RÅDHUS  
Mandag 25. april 2015 kl. 0900  
(møterom: Formannskapssalen) 

 
 
 
SAK NR. 17/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.03.16 
 
SAK NR. 18/2016 NORDRE LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2015 - 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE   
Kontrollutvalget oppgave er å avgi uttalelse til årsregnskapet, jf. forskrift 
om kontrollutvalg § 7. Revisor/Innlandet Revisjon IKS oppsummerer 
revisjonsarbeidet og presenterer revisjonsberetningen. Rådmannen og 
kommunens regnskapsansvarlig presenterer årsregnskapet og rådmannens 
årsrapport. 

 
SAK NR. 19/2016 OVERORDNET ANALYSE – FORVALTNINGSREVISJON 
 
SAK NR. 20/2016 REFERATSAKER 

 
 
 
 
 

Gjøvik, 18. april 2016. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 
Utvalgssekretær 

 
 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Nordre Land kommune v/ordfører, rådmann, kommunalsjefer og vararepresentanter til kontrollutvalget 
- Innlandet Revisjon IKS 
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SAK NR. 17/2016 
 

Nordre Land kommune  
  

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.03.16 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 25.04.16 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:   
1. Møteprotokoll fra møte 14.03.16 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.03.16 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Protokoll fra siste møte i kontrollutvalget legges frem til formell godkjenning. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
NORDRE LAND KOMMUNE 

 
Mandag 14. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1510. 
 
Som medlemmer møtte: 
Hans Moon, leder (Ap) 
Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap) 
Monica Andersson (Ap) 
Ole Strand (BL) 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Birgit Felde Sevaldrud (H) 
(ingen vara innkalt pga. sent forfall) 
 
Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad og avtroppende prosjektleder for 
internkontroll-prosjektet Anne Marit Tangen Eng (begge deltok under sak 13). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Heidi Holm Olafsen (sak 10).   
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
  
Møteprotokollen er sendt til: 
Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og 
Oppland Arbeiderblad. 
 
 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Hans Moon som møteleder.  
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
 
Til behandling: 
 
SAK NR. 09/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.01.16 
 
Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 25.01.16 godkjennes. 

 
 
 
SAK NR. 10/2016 REGNSKAPSREVISJON: PRESENTASJON AV 

PLAN/STRATEGI OG STATUS FOR REVISJON AV 
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2015 

  
Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm 
Olafsen orienterte og svarte på spørsmål.  

 
Vedtak, enstemmig: 1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet 

revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for 
2015 tas til orientering.  
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2. Status og fremdrift i revisjon av kommuneregnskapet for 

2015 tas til orientering. 
 

3. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet 
tas til orientering. 

 
 
 
SAK NR. 11/2016 METODE OG OPPLEGG FOR GJENNOMFØRING AV 

OVERORDNET ANALYSE AV KOMMUNEN  
 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær presenterte forslag til opplegg for gjennomføring av 
overordnet analyse. 

 
Vedtak, enstemmig: Foreslått metode og opplegg for gjennomføring av overordnet 

analyse tas til orientering.  
 

 
 
SAK NR. 12/2016 KOMMUNEBAROMETERET 2015  
 
Vedtak, enstemmig: 1. Kommunebarometeret 2015 tas til orientering. 

 
2. Kommunebarometeret for 2016 legges frem/presenteres 

for kontrollutvalget når rapporten foreligger. 
 

 
 
SAK NR. 13/2016 OVERORDNET ANALYSE - FORVALTNINGSREVISJON: 

RISIKOVURDERINGER OG FORELØPIGE 
PRIORITERINGER  
 
Fra behandlingen: 
Rådmann Jarle Snekkestad og avtroppende prosjektleder for 
internkontroll-prosjektet Anne Marit Tangen Eng orienterte og svarte 
på spørsmål. Rådmannens notat «Innspill til ny plan for 
forvaltningsrevisjon» ble delt ut i møtet.  
 

Vedtak, enstemmig: 1. Rådmannens presentasjon av innspill til ny plan for 
forvaltningsrevisjon tas til orientering.  
 

2. Sekretær bes om å supplere kontrollutvalgets liste over 
foreløpige innspill til forvaltningsrevisjon med 
forslag/innspill som fremkom i møtet. Saken følges opp på 
neste møte.  

 
3. Sluttrapport for rådmannens internkontroll-prosjekt bes lagt 

frem for kontrollutvalget når den foreligger. 
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SAK NR. 14/2016 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2016  
 
Fra behandlingen: 
Kontrollutvalgets deltakere fra konferansen (Gunnar Løkkebø og 
Monica Andersson) og utvalgssekretær orienterte. 

 
Vedtak, enstemmig: Presentasjon av hovedpunktene på Kontrollutvalgskonferansen 

2016 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 15/2016 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015  
 
Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 16/2016 REFERATSAKER 

 
Følgende saker ble referert: 
1. Uavhengighetserklæringer fra Innlandet Revisjon IKS (3 stk) 
2. Rammeavtale for sekretær for kontrollutvalget: Melding fra 

felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen til samarbeidsrådet for 
innkjøp i Gjøvikregionen og innkjøpsleder i Hadelandsregionen. 

3. Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Nordre Land kommune 

4. Årsrapport for 2015 – Skatteoppkreveren i Nordre Land 
kommune 

5. Informasjon vedr. KS-rapport fra Asplan Viak AS: Kommunal 
planlegging kan bli mer effektiv 

6. Artikkel «Datatilsynet øker bruken av gebyrer for å sørge for at 
personopplysningsloven følges» 

7. «Tilsyn til besvær» - sammendrag fra rapport om kommunens 
som barnehagemyndighet, herunder kommunens tilsyn 

8. Diverse avisartikler 
9. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 

 
 
 
 

 
Dokka, 14. mars 2016. 
 
 
 
Hans Moon 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Dokka, 14. mars 2016. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 
Dato: MANDAG 25. APRIL 2016 
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

• Årsregnskap 2015 for Nordre Land kommune – kontrollutvalgets 
uttalelse 

• Rådmannens sluttrapport etter internkontroll-prosjektet (KU-sak 
13/16) 

• Videreføring av overordnet analyse av kommunen – 
forvaltningsrevisjon 

• NOU 2016:4 – Ny kommunelov 
 

Saker til oppfølging senere: 
• OU-prosessen (vedtak KU-sak 02/16) 
• Overordnet analyse – selskapskontroll 

 Presentasjon av fagområdet og kommunens 
eierskapspolitikk 

 Risikovurderinger og foreløpige prioriteringer 
• Kostra-analyser: 

 Presentasjon av kommunebarometeret 2016 (KU-sak 12/16) 
 Presentasjon av felles kostra-analyse Gjøvikregionen 

(vedtak KU-sak 02/16) 
• Samhandlingsreformen – presentasjon v/rådmannen (ku-sak 43/13) 
• Eiendomsforvaltning (ku-sak 43/13) 
• Oppfølging av revisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak» 

(ku-sak 16/14) 
 
Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS): 
• Selskapskontroll – Vokks AS 

 
Møteplan 2016: 

• Mandag 25.01.16 kl. 0900 
• Mandag 14.03.16 kl. 0900 
• Mandag 25.04.16 kl. 0900 
• Mandag 30.05.16 kl. 0900 
• Mandag 12.09.16 kl. 0900 
• Mandag 28.11.16 kl. 0900 
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SAK NR. 18/2016 
 

Nordre Land kommune 
 
 
 
 
ÅRSREGNSKAP 2015 FOR NORDRE LAND KOMMUNE – 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 25.04.16 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:   
1. Revisjonsberetning for 2015 
2. Årsregnskapet for 2015 
3. Rådmannens årsrapport for 2015 inkl. vedlegg/styringskort 
 
 

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 (eget vedleggshefte) 
Vedlegg 3 (eget vedleggshefte) 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES  
ÅRSREGNSKAP FOR 2015 
 

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2015. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2015.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
samtale med kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen 
v/rådmann, kommunalsjef og regnskapsleder.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, dvs. ingen 
bemerkninger fra revisor til årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget på sin side har følgende kommentarer:    

• …… 
• …… 

  
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 14. april 2016, 
har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2015. 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalgets oppgaver med årsregnskapet: 
 
Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med kommunens årsregnskap fremgår slik at Forskrift om 
kontrollutvalg:  
 

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

 
§ 7 Uttalelse om årsregnskapet 

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

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

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

• Rådmannen og kommunens regnskapsansvarlig er invitert til å presentere årsregnskapet og 
rådmannens årsmelding. Det er særlig bedt om at kontrollutvalget blir orientert om følgende:  
 Kommunens resultat og økonomiske situasjon.  
 Vesentlige regnskapsmessige og avgiftsmessige problemstillinger i årets regnskap. 
 Vesentlige avvik i forhold til planer/budsjett/vedtak. 
 Overordnet intern kontroll og styring. 

 
Tidligere kommunikasjon med revisor gjennom året er også en del av grunnlaget for saken. Det vises her 
til: 

 Presentasjon av revisjonsplan/revisjonsstrategi  
 Statusrapportering etter utført interimsrevisjon  

 
Samlet skal dette kunne gi kontrollutvalget en forsvarlig oversikt over saken, og sette utvalget i 
stand til å utforme en uttalelse til årsregnskapet.  
 
Det finnes ingen standard for hvordan kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet skal utformes.  
Utforming av forslag til vedtak i saken (kontrollutvalgets uttalelse) er basert på tidligere års uttalelser i 
kontrollutvalget og som i sin tid var basert på et forslag fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF).  
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Oppfølging av merknader fra kommunestyret eller kontrollutvalget: 
 
Det foreligger ingen merknader fra kommunestyret i f.m. regnskap eller den del av internkontrollen som 
har med økonomi å gjøre.  
 
Det vises for øvrig til kontrollutvalgets uttalelse til tidligere årsregnskap, som er naturlig å følge opp.  
 
Se under for fullstendig uttalelse til årsregnskapene siste år. 
 
 
HISTORIKK: KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL TIDLIGERE ÅRSREGNSKAP: 
 
2014: 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2014 
 

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2014. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2014.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
samtale med kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen 
v/rådmann, kommunalsjef og regnskapsleder.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, dvs. ingen 
bemerkninger fra revisor til årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer etter sin gjennomgang av årsregnskap og 
årsberetning:    

 
a) Kommunens økonomiske situasjon 

Hovedinntrykket er at kommunen har en tilfredsstillende finansiell stilling og økonomisk 
handlefrihet. Kontrollutvalget begrunner dette med: 

 
• Positivt netto driftsresultat (ca 21,1 millioner = 3,7 % av driftsresultatet, korrigert for 

premieavvik 12,3 millioner = 2,15 % av driftsresultatet). 
• Frie fond: Kommunen har et tilfredsstillende nivå på frie fond (disposisjonsfond). 

Fondene hadde i 2014 en reell økning på ca 5,3 milloner og utgjorde pr. 31/12-14 
totalt 33,3 millioner. Kommunestyret har «øremerket» 20,9 millioner av disse til ulike 
formål, dvs. at 12,4 millioner er frie udisponerte driftsfond.   

• Lånegjeld: Moderat/lav netto lånegjeld sammenlignet med andre kommuner på 
samme størrelse.  

• Likviditet: Tilfredsstillende likviditet. 
 
b) Ryddig og leservennlig årsrapportering  

Kontrollutvalget mener rådmannens årsrapportering fremstår som leservennlig og god. 
Kontrollutvalget vil særlig trekke frem det positive ved å skille den obligatoriske/lovpålagte 
årsrapporteringen (årsberetning + årsregnskap) fra rådmannens årsberetning som 
omhandler øvrige forhold.  
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c) God budsjettdisiplin 
Samlet viser ordinær drift (virksomhetsområdenes resultater) et mindreforbruk 
(«overskudd») på ca 4,1 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette indikerer en sterk 
budsjettdisiplin i kommunen. Kontrollutvalget vil særlig trekke frem enheten Omsorg og 
Rehabilitering som hadde et mindreforbruk («overskudd») på ca 500 000 kroner. Dette er 
svært gledelig hensyntatt situasjonen tidligere år. 
 

d) Positiv utvikling i sykefraværet: 
Kontrollutvalget har merket seg den positive utviklingen i sykefraværet, en nedgang p 0,9 
prosentpoeng til 9,0 % i 2014.  
Spesielt gledelig er den kraftige nedgangen innenfor enhet for Omsorg og Rehabilitering som 
har mange ansatte. I denne enheten var sykefraværet 11,1 % i 2014 mot 15,1 % i 2013. 
Kontrollutvalget er kjent med at nedgangen har fortsatt i første kvartal 2015.   
 

e) Etterslep på gjennomføring av investeringer:  
Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til regnskapet i 2013 at det forelå et betydelig 
etterslep på gjennomføringen av vedtatte investeringer. Kontrollutvalget registrer at 
situasjonen ikke er vesentlig forbedret i 2014, noe som tyder på at kommunen fortsatt har 
utfordringer med å gjennomføre investeringstiltak i tråd med kommunestyrets vedtak/ønsker.  
 
Etterslepet berører investeringsprosjekter vedtatt i 2012, 2013 og 2014. Dette er ikke 
tilfredsstillende, og kontrollutvalget forventer at rådmannen følger opp dette slik at 
ambisjonsnivået i budsjettene er realistiske og at man sørger for å få gjennomført tidligere 
vedtatte investeringer. 
Lavere planlagt aktivitetsnivå i 2015 (budsjettert investeringsutgifter på 14, 9 millioner) gjør 
at det må kunne stilles forventninger om at situasjonen bedres i løpet av året.  

 
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 13. april 
2015, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2014. 

 
2013:  

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2013 
 

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2013. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2013.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
samtale med kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og rådmannen/administrasjonen 
representert ved kommunalsjef  Strategi og økonomi og regnskapsleder.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, dvs. ingen 
bemerkninger fra revisor til årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget på sin side har følgende kommentarer:   
  

• Økonomistyring og budsjettdisiplin: 
De ulike resultatenhetene går samlet med et ubetydelig avvik i forhold til budsjett knyttet 
til den styrbare delen av budsjettene. Med unntak av noe avvik for enkelte enheter, har 
kontrollutvalget inntrykk av at budsjettstyringen og budsjettdisiplinen generelt er god.   
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• Etterslep på gjennomføring av investeringer:  
Pr. 31/12-13 har kommunen et etterslep i forhold til gjennomføring av vedtatte 
investeringer med ca. 36 millioner kroner (jf. note 17 - summert). Dette er omtrent 
uendret fra i fjor, og tyder på at kommunen har utfordringer med å gjennomføre 
investeringstiltak i tråd med kommunestyrets vedtak/ønsker. Rådmannen oppfordres til å 
informere kommunestyret om etterslepet sammen med en plan for hvordan dette skal 
rettes opp. 
 

• Bekymringsfull utvikling i kommunens fond:  
Kontrollutvalget registrerer at kommunens fondsbeholdninger gradvis er blitt svekket de 
siste årene, og fondsbeholdningene/reservene er i dag på et lavt nivå. Det er særlig 
nedgangen i frie fond som er bekymringsfull (disposisjonsfond og ubundne 
investeringsfond). Figuren under illustrerer den bekymringsfulle utviklingen. Figuren er 
utarbeidet av rådmannen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 14. april 2014, 
har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2013. 

 
2012: 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2012 
 

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2012. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2012.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
samtale med kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen 
v/rådmann, kommunalsjef og regnskapsleder.  
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Disp.fond 15,0 15,7 28,7 28,9 51,9 47,6 51,3 37,1 33,2 35,0 16
Bundne dr.fond 12,7 14,6 13,6 17,4 16,7 14,1 13,3 15,8 16,3 17,3 17,5
Bundne inv.fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,7 0,5 1,3 2,8
Ubundne inv.fond 66,3 53,6 33,2 33,2 28,1 21,6 18,7 9,1 8,5 7,9 4,5
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Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, dvs. ingen 
bemerkninger fra revisor til årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer: 
    

• Økonomistyring og budsjettdisiplin: 
De ulike resultatenhetene går samlet med et ”overskudd” på ca. 5,3 millioner kroner. 
Med unntak av merforbruk/overskridelser på enkelte enheter, synes det som om 
budsjettstyringen og budsjettdisiplinen er god.   

 
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 12. april 
2013, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2012. 
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SAK NR. 19/2016 
 

Nordre Land kommune       
   

 
 
 
OVERORDNET ANALYSE – FORVALTNINGSREVISJON  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 25.01.16 

14.03.16 
25.04.16 

Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  

1. Organisasjonskart for kommunen 
2. Generell oversikt over tjenesteområder i en kommune 
3. Notat fra rådmannen – innspill til plan for forvaltningsrevisjon 
4. Kap. 6 i Kontrollutvalgsboken  om Planer for 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
 

 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
Ikke vedlagt 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
1. Sekretær bes om å oppdatere oversikten over forslag/innspill til aktuelle områder og tema 

til videre drøfting.  
 

2. Saken følges opp på neste møte. 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en videreføring av «brainstorming» og diskusjoner de siste møtene omkring aktuelle tema 
og prioritere i forbindelse med forvaltningsrevisjon.   

 
Nedenfor følger oversikt over stikkord/tema fremkommet så langt i prosessen. Det ligger ingen 
grundige risiko- og vesentlighetsvurderinger bak innspillene, og temaene er kun ment til videre 
diskusjon. 
 
Vedlagt saken følger organisasjonskart for kommunen og en oversikt over vanlige tjenesteområder i 
en kommune som hjelp til å sikre helhet i den videre diskusjonen om valg av områder/tema.   
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Stikkord fra «brainstorming»/tidligere møter: 
 
Møte 25/1-16: 
• Kompetanse (viktig for kvaliteten på 

tjenestene. Hvilke krav stilles rundt i 
organisasjonen mht. 
lover/bemanningsnormer/vedtak og er kravene 
oppfylt? Hva med opplæringsplaner, 
kompetansestyring mv) 

• Ledelse (hvordan fungerer lederne i små 
enheter? Hvordan fungere ledelse i store 
avdelinger?) 

• Skole: Målinger/evaluering over flere år. 
Følge et bestemt trinn/elever over flere år.  

• Habilitet 
• Kirker: Kommunens roller og ansvar (7 

kirker, stort vedlikeholdsbehov, dialogen 
mellom kommunen og fellesrådet) 

• Kvalitet (brukere viktig, men fagfolkene er 
normalt mer kvalifisert til å mene noe om 
kvalitet) 

• Ressursutnyttelse 
• Tilrettelagte tjenester (mye enkeltvedtak – 

hvordan jobber de?) 
• Samhandlingsreformen – rus (fra 2016) 
• LEAN: Kommunen er midtveis i 

prosjektperioden rundt implementering av 
lean i organisasjonen (avsluttes 1/7-17). Dette 
er aktuelt å følge opp. Fokus på 
gevinstrealisering? 

Møte 14/3-16: 
• Informasjonssikkerhet (innspill fra 

rådmannen) 
• Barnevern (innspill fra rådmannen) 
• Internkontroll med fokus på 

avviksrapportering/varsling (manuelt 
system, fungerer dette etter hensikten?) 

• Integrering av flyktninger (Mye arbeid rundt 
dette nå. Oppland er pilotfylke, og N.Land 
pilotkommune. Mest aktuelt i slutten av 
valgperioden/2018?) 

• Innkjøp (behov for oppfølging av tidligere 
revisjonsprosjekt – i slutten av valgperioden) 

• Kommunal planlegging (fokus på helhetlig 
planstrategi, rullering, effektiv planlegging? – 
se rapport fra Asplan Viak/KS. Aktuelt 
fellesprosjekt i hele Gjøvik-regionen?) 

• SØAS (kommunen har flere roller. Se på 
rollefordeling – kontrollør/saksbehandler/ 
kjøper – Fokus på håndtering av roller) 

Innspill fra forrige valgperiode: 
 
Vedtak: 
• Samhandlingsreformen – presentasjon 

v/rådmannen (ku-sak 43/13) 
• Eiendomsforvaltning (ku-sak 43/13) 
• Oppfølging av revisjonsrapporten 

«Oppfølging av politiske vedtak» (ku-sak 
16/14) 

• Etterlevelse av reguleringsplaner - Hvilket 
system har rådmannen for å sikre at planene 
etterleves, og fungerer dette i praksis?) (KU-
vedtak i sak 13/13) 

 
Innspill fra KU i forrige valgperiode: 
• Finansforvaltning (revidert reglement? Lite 

prioritert område?) 
• Rekrutteringsprosessen 
• Barnevern 
 
Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter 
(Innlandet Revisjon IKS): 
• Selskapskontroll – Vokks AS 
 
Aktuelle tema fra Kontrollutvalgskonferansen 
2016: 

- Integrering av flyktninger (måloppnåelse, 
rapportering) 

- Korrupsjon/åpenhet/habilitet (fokus på 
kommunens arbeid med å forhindre 
korrupsjon og skape gode holdninger) 

 
Strategi for valg av innfallsvinkler til prosjekter 
/ prioriterte perspektiver:  

• Fokus på kvalitet i tjenesteproduksjonen 
(hvordan måles/vurderes kvalitet) 

• Fokus på produktivitet, effektivitet og 
måloppnåelse (fremfor regeletterlevelse) 
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Kort om overordnet analyse: 
 
Utgangspunktet for saken er kravene i forskrift om kontrollutvalg § 10 som sier at:  
 

”Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon”.  

 
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.” 

 
Fra kommentarene til § 10 i forskrift om kontrollutvalg står bl.a. følgende: 
 

Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om 
kommunens/fylkeskommunens virksomhet, slik at det er mulig for kontrollutvalget å legge en 
plan for forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt 
å gjøre forvaltningsrevisjon.  
 
Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen 
sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger. I 
uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en vurdering av på 
hvilke områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik 
i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
 
Gjennom analysen skal det samles nødvendig informasjon om det aktuelle området, 
identifiseres mulige avvik eller svakheter og legges grunnlag for beslutningen om hvor det 
skal iverksettes forvaltningsrevisjon (systematiske vurderinger). En slik analyse kan også 
bygge på relevant informasjon fra andre dokumenter som er utarbeidet i 
kommunens/fylkeskommunens plan- og analysearbeid. 

 
 
Valg av metode og opplegg for gjennomføring av overordnet analyse ble behandlet i egen sak.  I 
hovedsak legges det opp til et opplegg som i stor grad baserer seg på å innhente informasjon fra 
eksterne kilder først, før man går på kartlegginger og undersøkelser internt.  
 
Overordnet analyse gjennomføres som en prosess gjennom første halvår 2016. Målet er å legge frem 
en plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunestyret høsten 2016. 
 
Nedenfor følger noen lysark som ble benyttet av sekretær i forbindelse med egen sak om valg av 
opplegg og metode for overordnet analyse: 
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VEDLEGG 1 
 

 

ORGANISASJONSKART – NORDRE LAND KOMMUNE 

 

 

 

 

Rådmannsgruppa 
Rådmannsgruppa i Nordre Land kommune består av rådmann og 4 kommunalsjefer. Nedenfor 
finner du en oversikt over ansvarsområder de enkelte har. 

Rådmann Jarle Snekkestad 

Øverste administrative leder (Kommuneloven § 23): 

• Sjefskontoret 



• Lederutvikling/-oppfølging 
• Kontaktmøte Hovedtillitsvalgte 
• Arbeidsmiljøutvalget (leder) 
• NAV 
• Regionale saker 

  
Saksansvaret for: 

• Formannskap  
• Kommunestyre 

Kommunalsjef Inger Berit Heimdal 

Fagansvaret for: 

• Formannskapet - Administrative saker 
• Arbeidsmiljøutvalg 
• Likestillingsutvalg 

Faggruppe HR/Lønn 

• Arbeidsgiverpolitikk 
• Personal 
• Lønn 
• Organisasjons- og lederutvikling 
• Kompetanse 
• Forhandlinger 
• Arbeidsrett 
• Arbeidsmiljø/HMS/Sykefravær 
• Opplæringskontor 
• Sekretær Kontaktmøte Hovedtillitsvalgte (HTV) 

 Kommunalsjef Geir Steinar Loeng 

Sekretariatsansvaret for: 

• Hovedutvalg LMT 
• Hovedutvalg for Levekår 
• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
• Eldrerådet 
• Ungdomsrådet (kultursjef Svein Ladehaug) 
• Sekretær kommunestyret 
• Styreleder AS Sentrumsbygg 

 Faggruppe service, informasjon og forvaltning: 

• IKT og telefoni 
• Post og arkiv 



• Kommunal forvaltning 
• Politisk sekretariat 
• Valg og valgsaker 
• Kommunaljuridiske forhold 
• Sentrumsservice, sentralbord 
• Informasjon/hjemmeside 
• Beredskapsledelse (kriseledelse) 

 Kommunalsjef Bente Øverby 

Sekretariatsansvaret for: 

• Politirådet 

Fagruppe Utvikling: 

• Skoleeierrollen: Skolerådgiver, skolefaglig kompetanse over skolenivå, jfr 
Opplæringslovens § 13-1 

• Sosialfaglig rådgivning (sosialfaglige rådgivere) 
• Barnehagemyndigheten: Barnehagekoordinator 
• Samordning av lokale rus- og krimforebyggende tiltak: SLT-koordinator 
• Næringsrådgivning/Landsbyliv/kommunikasjon (overordnet plan) 
• Plan- og utviklingsrådgiver (kommuneplanlegging mm) 
• Koordinering av folkehelsearbeidet (folkehelsestrateg) 

Prosjekteieransvar (PLP, Økonomireglement kap. 9) 

• Prosjekteier for alle bygge- og investeringsprosjekter 
• Oppfølging av prosjektansvarlige 
• Dokumentasjon/rapportering 
• Kompetanseutvikling prosjektarbeid 

Kommunalsjef John Løvmoen 

Faggruppe Strategi og økonomi: 

• HP/Økonomiplan 
• Budsjett 
• Finans 
• Innkjøp 
• Controller prosjekt 
• Regnskap/innfordring 
• Eiendomskattekontor 
• Skatt/innfordring 
• Konsesjonskraft 

Øvrig overordnet oppfølgingsansvar på kommuneledelsesnivå: 

• Samhandlingsreformen 
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              VEDLEGG  
 

Generell oversikt over mulige tjenesteområder i en kommune 
(oversikten er ikke uttømmende) 

 

Andre tjenester 

Administrasjon, Flyktningtjenesten, 
Næringsutvikling, Overformynderi, 
Utviklingsarbeid, Skatteoppkrever 

Barn og Familie 

Barnehage, Kommunale barnehager, Private 
barnehager, Barnevern, Familieråd, Familievern, 
Helsestasjon, Helsestasjon for ungdom, 
Inntaksteamet, Jordmortjenesten, PP-tjenesten 
 
 

Bygge og bo 

Arealplansaker, 
Reguleringsplaner, Byggesaksbehandling, 
Byggeregler, Ferdigstilling, Oppmåling, 
Renovasjon, Snøbrøyting, Feiing og tilsyn, 
Eiendomsskatt, Lån og tilskudd,  

Helse og omsorg 

Hjemmetjenesten, Sykehjem (langtids- og 
korttidsopphold), Ergo- og fysioterapi, Tekniske 
hjelpemidler, Frisklivssentralen, Helse- og 
omsorgssenter, Helsestasjon, Helsestasjon for 
ungdom, Skolehelsetjenesten, Utenlandsvaksiner, 
Sosialtjenester NAV, Tildelingsenheten, 
Tilrettelagte tjenester,   

  

Kultur og fritid 

Bibliotek, Kino, Kulturskole, Idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv, Kultur og fritidstilbud, 
Kulturkontoret  Kulturminner og kulturmiljøer, 
Lokaler, anlegg og utstyr, Tilskuddsordninger,  

Landbruk 

Landbruk, Veterinærvakt, Jordbruk, Skogbruk, 
Viltforvaltning, Fiskeforvaltning, Bygdeutvikling, 
Naturmangfold, Tilskudd 

Skole og utdanning 

Grunnskole, Skolerute, Skoletannlege, 
Lærlingordningen, PP-tjenesten, 
Skolefritidsordning, Skolehelsetjenesten, 
Voksenopplæring 

Tekniske tjenester 

Brann og redning, Forebyggende brannvern, 
Feiing og boligtilsyn, Kommunale veger, 
Renovasjon, Septiktømming, Vann og avløp, 
Grøntområder, Snøbrøyting 

Byer: Parkering 

 

Interne tjenester (stab/støtte) 

Regnskap/økonomi, utvikling, 
ledelsesovervåkning/internkontroll, renhold, 
vaktmester/vedlikehold, innkjøp  

  
 

http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Andre-tjenester/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/administrasjon/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Flyktningtjenesten/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Naringsutvikling/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Overformynderi/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Utviklingsarbeid/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Skatteoppkrever/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Barnehage/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Barnehage/Kommunale-barnehager/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Barnehage/Private-barnehager/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Barnehage/Private-barnehager/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Barneverntjenesten/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Barneverntjenesten/Familierad/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Familievern/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Helsestasjon-ny/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Helsestasjon-ny/Helsestasjon-for-ungdom/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Inntaksteamet/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Helsestasjon-ny/Jordmortjenesten1/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Skole-og-utdanning/Pedagogisk-psykologisk-tjeneste/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Skole-og-utdanning/Pedagogisk-psykologisk-tjeneste/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/~/link/ffad67eba5f84dd7ae7ce49ff5b21364.aspx
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/~/link/ffad67eba5f84dd7ae7ce49ff5b21364.aspx
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Bygge-og-bo/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Bygge-og-bo/Arealplansaker/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Bygge-og-bo/Arealplansaker/Vedtatte-reguleringsplaner/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Bygge-og-bo/byggesak/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Bygge-og-bo/byggesak/-20-1-tiltak-som-krever-soknad-og-tillatelse/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Bygge-og-bo/byggesak/FerdigattestBrukstillatelse/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Bygge-og-bo/Oppmaling/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Tekniske-tjenester/Avfall-og-forurensning/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Tekniske-tjenester/Samferdsel-og-parkdrift/Snobroyting/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Tekniske-tjenester/Brann-og-redning/Feiing-og-tilsyn/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Skatteoppkrever/Eiendomsskatt/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Bygge-og-bo/Lan-og-tilskudd/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/helse_og_omsorg1/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/helse_og_omsorg1/Hjemmetjenesten/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/helse_og_omsorg1/Hjemmetjenesten/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/helse_og_omsorg1/Fysio--og-ergoterapi/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/helse_og_omsorg1/Fysio--og-ergoterapi/Tekniske-hjelpemidler/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/helse_og_omsorg1/Fysio--og-ergoterapi/Tekniske-hjelpemidler/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/helse_og_omsorg1/Frisklivssentralen-ny/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/helse_og_omsorg1/Helse--og-omsorgssentre/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/helse_og_omsorg1/Helse--og-omsorgssentre/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Helsestasjon-ny/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Helsestasjon-ny/Helsestasjon-for-ungdom/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Helsestasjon-ny/Helsestasjon-for-ungdom/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Helsestasjon-ny/Skolehelsetjenesten/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Barn-og-familie/Helsestasjon-ny/Smittevern-utenlandsvaksine-og-tuberkulosekontroll/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/helse_og_omsorg1/Sosialtjenesten/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/helse_og_omsorg1/Tildelingsenheten/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/helse_og_omsorg1/Tilrettelagte-tjenester/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Kulturkontoret-for-Lunner-og-Gran/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Kulturkontoret-for-Lunner-og-Gran/Gran-bibliotek/
http://www.brandbukino.no/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Kulturkontoret-for-Lunner-og-Gran/Kulturskolen/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Kulturkontoret-for-Lunner-og-Gran/Idrett-fysisk-aktivitet-og-friluftsliv/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Kulturkontoret-for-Lunner-og-Gran/Idrett-fysisk-aktivitet-og-friluftsliv/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Kulturkontoret-for-Lunner-og-Gran/Kultur-og-fritidstilbud/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Kulturkontoret-for-Lunner-og-Gran/Kulturkontoret-for-Lunner-og-Gran/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Kulturkontoret-for-Lunner-og-Gran/Kulturminner-og-kulturmiljoer/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Kulturkontoret-for-Lunner-og-Gran/Lokaler-anlegg-og-utstyr/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Kulturkontoret-for-Lunner-og-Gran/Tilskuddsordninger/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Landbruk/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Landbruk/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Landbruk/Vetrinar/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Landbruk/Jordbruk/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Landbruk/Skogbruk/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Landbruk/Viltforvaltning/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Landbruk/Fiskeforvaltning/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Landbruk/Naringsutvikling/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Landbruk/Biologisk-mangfold/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Landbruk/Tilskudd/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Skole-og-utdanning/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Skole-og-utdanning/Grunnskole/
http://www.gran.kommune.no/Documents/Grunnskole/Skolerute%202012-2013.pdf
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Skole-og-utdanning/Grunnskole/Skoletannlege/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Skole-og-utdanning/Larlingorndningen/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Skole-og-utdanning/Pedagogisk-psykologisk-tjeneste/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Skole-og-utdanning/Skolefritidsordning/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/~/link/25a3054dffcf42f096b47f99f2672b67.aspx
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Skole-og-utdanning/Voksenopplaring/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Tekniske-tjenester/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Tekniske-tjenester/Brann-og-redning/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Tekniske-tjenester/Brann-og-redning/Forebyggende-brannvern/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Tekniske-tjenester/Brann-og-redning/Forebyggende-brannvern/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Tekniske-tjenester/Samferdsel-og-parkdrift/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Tekniske-tjenester/Avfall-og-forurensning/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Tekniske-tjenester/Septiktomming/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Tekniske-tjenester/Vann-og-avlop/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Tekniske-tjenester/Parkdrift/
http://www.gran.kommune.no/Gran-kommune/tjenester/Tekniske-tjenester/Samferdsel-og-parkdrift/Snobroyting/








 

 
SAK NR. 20/2016 
 

Nordre Land kommune  
 

 
 
 
REFERATSAKER  
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 25.04.16 Kjetil Solbrækken  Nei 

   
Saksdokumenter:   

 
1. Behandling av saker fra kontrollutvalget i kommunestyret: 

 Sak: Kontrollutvalgets årsrapport 2015 (k.sak 13/16, møte 
5/4-16). Innstillingen vedtatt. 

 
2. Status for revisjonsprosjekt / selskapskontroll VOKKS AS – 

oversending av rapportutkast til VOKKS AS. 
 

3. Organisasjonsutvikling 2016-2019 – Prosjektplan (k.sak 16/2-16) 
 

4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedlegg 1 
 
 
 
Vedlegg 2 
 
 
Vedlegg 3  
 
Muntlig orientering 
 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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