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Adresse:    
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Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
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J.nr./referanse: 04-18/NL/ks 

KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE 
Hans Moon, leder (Ap) 
Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap)  
Monica Andersson (Ap) 
Birgit Felde (H)  
Ole Strand (BL)  
 
 

 

 
 
 
 
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 23. april 2018 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1530  
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf. 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
 

Deltakelse fra andre i møtet: 
 

Sak 20 – Barnehage – styring og kontroll: 
• Administrasjonen ved tjenesteområdeleder Barnehage Gunvor Finstuen Framnes 

orienterer. 
 

Sak 21 – Årsregnskap 2017 for Nordre Land kommune: 
• Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig Unn Romundgard orienterer under 

første del av saken (fra kl. 1000).  
• Administrasjonen v/konstituert rådmann og regnskapsansvarlig orienterer under 

andre del av saken (fra 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 23. april 2018 kl. 0900  

(Sted: Formannskapssalen) 
 
 
 
SAK NR. 19/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.03.2018 
 
SAK NR. 20/2018 BARNEHAGE: STYRING, INTERNKONTROLL, 

RISIKOVURDERINGER OG AVVIKSHÅNDTERING 
 
SAK NR. 21/2018 NORDRE LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2017 - 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE   
 
SAK NR. 22/2018 PLANLEGGING AV FELLESMØTE – KONTROLLUTVALGENE 

I GJØVIKREGIONEN 
 
SAK NR. 23/2018 OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 

FORVALTINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2016-
2019 

 
SAK NR. 24/2018 REFERATSAKER 

 
 
 
 
 

Gjøvik, 12. april 2018. 
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. 19/2018 
 

Nordre Land kommune  
  

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.03.2018 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 23.03.2018 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:   
1. Møteprotokoll fra møte 12.03.2018 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.03.2018 godkjennes. 
 

 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Protokoll fra siste møte i kontrollutvalget legges frem til formell godkjenning. 
 



1 
 

 MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
NORDRE LAND KOMMUNE 

 
 

Mandag 12. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1530. 
 
Som medlemmer møtte: 
Hans Moon, leder (Ap) 
Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap) 
Monica Andersson (Ap) 
Birgit Felde Sevaldrud (H) 
Ole Strand (BL) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
• Fra administrasjonen: Konstituert rådmann John Løvmoen (sakene 10, 11 og 18) og NAV-

leder Kim Raymond Nilssen (sakene 14 og 15).  
• 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. 09/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.01.2018 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.01.2018 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 10/2018 KOMMUNENS VARSLINGSRUTINER OG 

PRAKTISERINGEN AV DISSE  
 

Fra behandlingen: 
Konstituert rådmann John Løvmoen presenterte kommunens 
varslingsrutiner og rutiner for klage som omhandler ansatte. Det ble 
informert om vedtak i arbeidsmiljøutvalget om revidering av 
rutinene.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens presentasjon av 
kommunens varslingsrutiner og praktiseringen av disse til 
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orientering.  Kontrollutvalget har merket seg at det er 
behandlet fire varslingssaker i perioden 2011- mars 2018. 
 

2. Kontrollutvalget tar til orientering at varslingsrutinene skal 
revideres, jf. vedtak i Arbeidsmiljøutvalget.  

 
3. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om reviderte rutiner 

når disse foreligger.  
 

 
 
SAK NR. 11/2018 OVERORDNET SYSTEM FOR INTERNKONTROLL I 

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

Fra behandlingen: 
Konstituert rådmann John Løvmoen orienterte om status pr. d.d. med 
fokus på anskaffelse av nytt elektronisk kvalitetssystem.   

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar til orientering at det planlegges 
anskaffelse av et elektronisk kvalitetssystem i løpet av 1. 
halvår med implementering fra høsten 2018.  

 
2. Kontrollutvalget ber om en presentasjon av det elektroniske 

kvalitetssystemet når dette er på plass. Det bes samtidig om 
en ny presentasjon av kommunens overordnet system for 
internkontroll med fokus på avvikshåndtering og hvordan 
risikovurderinger er integrert i systemet.  

 
3. Saken følges opp høsten 2018. 
 

 
 
SAK NR. 12/2018 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 

Fra behandlingen: 
Følgende endringer ble enstemmig vedtatt: 
 

• Pkt. 4, under kommentarer til avvik mellom budsjett og 
regnskap: Total kostnad for revisjonsprosjektet Barnevern 
innarbeides.  

•  Side 5, punkt c) endres til: 
Henvendelser til kontrollutvalget fra andre/utenforstående: 
Kontrollutvalget er åpent for å motta «tips» fra utenforstående 
om forhold man mener bør undersøkes nærmere i kommunen. 
Kontrollutvalget har i løpet av året mottatt «tips», uten at dette 
har ført til videre oppfølging fra kontrollutvalgets side.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering. 
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SAK NR. 13/2018 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2018  
 

Fra behandlingen: 
Hovedtemaene på konferansen ble gjennomgått: 
• Digitalisering 
• Arbeidslivskriminalitet 
• Etikk 
• Personvern 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Følgende tema fra konferansen følges opp:  
 
• Digitalisering: 

Følges opp slik: Kontrollutvalget ønsker mer innsikt i 
kommunens arbeid med digitalisering. Rådmannen inviteres 
til å orientere.  
 

• Personvern: 
Følges opp slik: Rådmannen inviteres til å orientere om ny 
personopplysningslov og kommunens arbeid med å 
forberede innføringen av lovverket (ikrafttredelse ny lov 
25.05.2018). 
 

• Arbeidslivskriminalitet:  
Følges opp slik: Rådmannen inviteres til å orientere om 
kommunens arbeid for å forhindre arbeidslivskriminalitet. 
 

 
 
SAK NR. 14/2018 NAV NORDRE LAND: PRESENTASJON / 

FORUNDERSØKELSE 
 

Fra behandlingen: 
Leder for NAV Nordre Land Kim Raymond Nilssen orienterte og 
svarte på spørsmål innenfor følgende tema: 
• Organisering 
• Bemanning (totalt 13 årsverk, 6,3 stat og 7,0 kommune) 
• Statistikk Nordre Land kommune (arbeidsledighet, uførhet mv) 
• Målsettinger (NAV Nasjonalt og NAV lokalt) 
• Utvikling for å møte brukernes behov 
• Prinsipper for NAV-kontor generelt 
• Presentasjon av «Trafikkflytundersøkelse  Nordre Land» 
• Risikokartlegging NAV Nordre Land 2017 (brukerperspektivet) 
• Det videre arbeidet med risikokartleggingen. 
• Virksomhetsplan 2018 NAV i Oppland fylke (prioriterte 

områder langtidsplan og utfordringer) 
 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. NAV-leders presentasjon tas til orientering.  
 
2. Kontrollutvalget inviterer NAV-leder til en ny presentasjon 

på et senere tidspunkt der det bl.a. bes om mer informasjon 
om:  
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• Mål, måloppnåelse og resultater for NAV Nordre Land 

(kommunal del). Det bes særlig om orientering om 
hvordan man har lykkes med målsettinger rettet mot 
ungdom og hvordan man lykkes med å bedre 
samarbeidet mellom ulike kommunale tjenester (bedre 
samhandling på tvers).  

• Internkontroll og kvalitetssikring, herunder 
implementeringen av kommunens elektroniske 
kvalitetssystem for den kommunale delen av NAV 
Nordre Land. 

• Gjennomførte risikovurderinger (ROS-analyser) 
 

 
 

SAK NR. 15/2018 NAV NORDRE LAND: OPPFØLGING AV TILSYN FRA 2016 
 

Fra behandlingen: 
Saken ble innledet med en presentasjon av ny leder for NAV Nordre 
Land, Kim Raymond Nilssen, fra 01.01.2018. 
 
NAV-leder presenterte kommunens plan for lukking av påpekte 
avvik som ledd i oppfølgingene av Fylkesmannens rapport fra tilsyn 
med tjenestene råd og veiledning og økonomisk stønad til personer 
mellom 17 og 23 år ved Nordre Land kommune 2016.  
 
NAV-leder informerte deretter om sin vurdering av dagens praksis 
på de områdene som var beskrevet i tiltaksplanen (17 tiltak) og som 
lå til grunn for Fylkesmannen avslutning av tilsynet.     
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. NAV-leders presentasjon kommunene arbeid med 
oppfølging av avvikene fra Fylkesmannens tilsyn i 2016 tas 
til orientering.  

 
2. Kontrollutvalget registrerer at det er noe uklart om alle 

tiltakene beskrevet av NAV Nordre Land etter tilsynet i 
2016 er etablert og fungerer som forutsatt.  

 
3. Kontrollutvalget tar til orientering at NAV-leder vil følge 

opp dette internt og sørge for at tiltakene blir iverksatt som 
forutsatt.  

 
4. Kontrollutvalget vil be om en ny orientering om status på et 

senere tidspunkt. 
 

 
 
SAK NR. 16/2018 DET KOMMUNALE RISIKOBILDET 2016-2020 (RAPPORT 

FRA KS / DELOITTE) 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Saken utsettes. 
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SAK NR. 17/2018 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. Tilsynsrapport: Tilsyn med Torpa barnehage, Lundhaug 14.12.17 
2. Ansatte i barnevernet selger privat barnevern på si (artikkel 

vg.no den 14.01.2018) 
3. Hva er varsling? (kronikk i Morgenbladet 26.01.2018 av Birthe 

Eriksen, medlem av varlingsutvalget) 
4. Egenerklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer i Innlandet 

Revisjon IKS (4 stk) saksliste kommunestyrets møte 19.12.2017 
og 23.01.2018 

5. Henvendelse til kontrollutvalg fra Norsk Brannvernforening 
vedr. brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus 

6. Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Nordre 
Land kommune (brev av 15.02.2018 fra Skatteetaten til Hamar 
kommune) 

7. Invitasjon til fagkonferanse 29-30. mai 2018 – Kontroll og tilsyn 
8. Diverse avisartikler 
9. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Referatsaken tas til orientering. 
 

2. Referatsak 2 oversendes rådmannen til vurdering mht. 
oppfølging.  

 
 
 
SAK NR. 18/2018 ORIENTERING VEDR. BARNEHAGE 
 

Fra behandlingen: 
Saken ble enstemmig satt på sakslista. 
 
På spørsmål fra kontrollutvalget orienterte konstituert rådmann John 
Løvmoen om varslet tilsyn med Lundhaug barnehage og dialog med 
Fylkesmannen omkring lukking av avvik knyttet til mye snø og 
høyde på gjerder. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering. 
 
2. Saken følges opp i neste møte der 

rådmann/tjenesteområdeleder Barnehage er invitert til å 
presentere barnehagesektoren i Nordre Land kommune med 
fokus på styring og kontroll, herunder internkontroll, 
risikovurderinger og avvikshåndtering. Det bes også om 
status for tilsyn med Lundhaug barnehage. 
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Dokka, 12. mars 2018. 
 
 
 
Hans Moon 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Dokka, 12. mars 2018. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 
 

NESTE MØTE 
 
Dato: MANDAG 23. APRIL 2018  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

• Barnehager 
• Årsregnskap 2017 for Nordre Land kommune – kontrollutvalgets uttalelse  
 
Saker 28/5: 
• Digitalisering – strategi, mål, tiltak mv. (KU-sak 13/18) 
• Ny personopplysningslov – hva betyr det for kommunen? (KU-sak 13/18) 
Saker 17/9: 
• Reviderte varslingsrutiner (KU-sak 10/18) 
• Internkontroll og anskaffelse av elektronisk kvalitetssystem (KU-sak 05/18 

og 11/18) 
Øvrige saker (tidspunkt for oppfølging avtalt): 
• Kommunens arbeid mot arbeidslivskriminalitet (KU-sak 13/18) 
• Rapporten «Det kommunale risikobildet 2016-2019 (utsatt fra 12/3-18) 
• NAV Nordre Land: Oppfølging av div. spørsmål (KU-sak 15/18) – sak 

2019? 
• Beredskap/oppfølging av Kommunebildet 2017 (KU-sak 04/18) 
• Vurdering forundersøkelser forvaltningsrevisjon – skole (KU-sak 49/17) 
• Oppfølging av vedtak: Evaluering av organisasjonsmodellen innen 2019. 
Bestillinger til sekretariatet: 
• Oppfølging av politiske vedtak –KST/FSK (årlig oppfølging, KU-sak 

34/17)  
• Eksterne tilsynsrapporter - kartlegging/orientering (årlig oppfølging, 

KU-sak 02/18) 
Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS): 
(ingen) 

 
Kontrollutvalgets møteplan 2018: 
• Mandag 29.01. 2018 kl. 0900 
• Mandag 12.03. 2018 kl. 0900 
• Mandag 23.04. 2018 kl. 0900 (årsregnskap) 
• Mandag 28.05. 2018 kl. 0900 
• Mandag 17.09. 2018 kl. 0900 
• Mandag 19.11. 2018 kl. 0900 
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SAK NR. 20/2018 
 

Nordre Land kommune 
 
 
 
 
BARNEHAGE: STYRING, INTERNKONTROLL, 
RISIKOVURDERINGER OG AVVIKSHÅNDTERING 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 23.03.2018 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:   
1. Tilsynsrapport – tilsyn med Torpa barnehage, Lundhaug (rapport 

utarbeidet av Nordre Land kommune, 14.12.2017) 
Vedlegg 1 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i forrige møte (12/3-18): 

Saken følges opp i neste møte der rådmann/tjenesteområdeleder Barnehage er invitert til å 
presentere barnehagesektoren i Nordre Land kommune med fokus på styring og kontroll, 
herunder internkontroll, risikovurderinger og avvikshåndtering. Det bes også om status for 
tilsyn med Lundhaug barnehage. 

 
Med bakgrunn i vedtaket er rådmann og tjenesteområdeleder Barnehage invitert til å orientere. 
 
Bakgrunn for vedtaket i kontrollutvalgets møte den 12/3-18 var to-delt:  

a) Orientering i kontrollutvalgets møte den 12/3-18 om varslet tilsyn med Lundhaug barnehage og 
dialog med Fylkesmannen omkring lukking av avvik knyttet til mye snø og høyde på gjerder (sak 
18/2018). 

b) Orientering i kontrollutvalgets møte den 12/3-18 om internkontroll og kommunens system på 
overordnet nivå (sak 11/2018). 
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Når det gjelder internkontroll ønsker man å få innblikk i hvordan man innenfor et valgt tjenesteområde 
(barnehage) har etablert tilfredsstillende systemer for styring og kontroll. Det er særlig bedt om fokus på 
risikovurderinger og avvikshåndtering som anses som to av grunnpilarene i et velfungerende 
internkontrollsystem.  
 
Det er også bedt om en generell presentasjon av barnehagesektoren i Nordre Land kommune. I 
bestillingen som er oversendt rådmann/tjenesteområdeleder er det angitt følgende stikkord for denne 
delen av presentasjonen: Organisering, oppgaver, økonomi, mål/måloppnåelse, kvalitet på tjenester, 
resultat av evt. brukerundersøkelser, resultat av tilsyn innenfor området mv. 
 
Saken er en orienteringssak der det i møtet vil bli gjort vurdering av behov for eventuell videre 
oppfølging. Saken legges derfor frem uten forslag til vedtak.  
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SAK NR. 21/2018 
 

Nordre Land kommune 
 
 
 
 
ÅRSREGNSKAP 2017 FOR NORDRE LAND KOMMUNE – 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 23.03.2018 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Revisjonsberetning for 2017 
2. Årsregnskap 2017 – Nordre Land kommune 
3. Årsberetning 2017 – Nordre Land kommune 

Ja 
Ja (se eget vedleggshefte)  
Ja (se eget vedleggshefte)  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDE LAND KOMMUNES  
ÅRSREGNSKAP FOR 2017 
 

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsberetning for 2017.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
orienteringer fra kommunens revisor og kommuneadministrasjonen ved konstituert rådmann 
og regnskapsansvarlig. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen har en positiv totalkonklusjon, dvs. at 
revisor mener kommunens årsregnskap for 2017 er avlagt uten vesentlig feil.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap og årsberetning:    

• ……… 
• ……… 

 
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert xx. april 
2018, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2017. 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn / kontrollutvalgets oppgaver: 
 
Bakgrunn for saken er kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med kommunens årsregnskap, slik det 
fremgår av 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 og grunnlag for å kunne avgi uttalelse til årsregnskapet: 
 
Årsregnskap og rådmannens årsrapport er vedlagt saken. 
 
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:  
 
1. Kommunens resultat og økonomiske situasjon.  
2. Vesentlige regnskapsmessige og avgiftsmessige problemstillinger i årets regnskap. 
3. Vesentlige avvik i forhold til planer/budsjett/vedtak. 
4. Overordnet intern kontroll og styring (innenfor regnskaps- og økonomiområdet). 

 
Kommunikasjon med revisor gjennom revisjonsprosessen er også en del av grunnlaget for saken. Det 
vises her til: 

• Presentasjon av revisjonsplan/revisjonsstrategi  
• Statusrapportering etter utført interimsrevisjon av regnskapet  

 
 
Samlet skal dette gi kontrollutvalget tilstrekkelig grunnlag for å ivareta sitt ansvar med å påse at 
årsregnskapet er revidert på betryggende måte (jf. forskrift om kontrollutvalg § 6) og å sette 
utvalget i stand til å utforme en uttalelse til årsregnskapet (jf. forskrift om kontrollutvalg § 7).  
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Utforming av kontrollutvalgets uttalelse / forslag til vedtak: 
 
Det finnes ingen standard for hvordan kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet skal utformes.  
Forslag til vedtak i saken følger samme mal som tidligere år, som igjen er basert på et tidligere forslag 
fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF).  
 
I forslag til vedtak er det laget mulighet til å ta inn kommentarer om kontrollutvalget skulle ønske det (se 
nest siste avsnitt i forslag til vedtak). Hvis ikke fjernes denne delen av teksten i uttalelsen.  
 
 
Oppfølging av merknader fra kommunestyret eller kontrollutvalget: 
 
Det foreligger ingen vedtak til oppfølging, verken i kommunestyret eller i kontrollutvalget, som har med 
regnskapsførsel eller den del av internkontrollen som har med økonomirutiner å gjøre.  
 
Det vises for øvrig til kontrollutvalgets uttalelse til tidligere årsregnskap som er naturlig å følge opp.  
 
Se under for siste års uttalelse. 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FJORÅRETS ÅRSREGNSKAP: 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2016 

 

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2016. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen, den lovbestemte årsberetningen for 2016 og 
rådmannens årsrapport for 2016.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
samtale med kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen 
v/rådmann, stabsleder Økonomi og IKT og fagleder regnskap.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, dvs. ingen 
bemerkninger fra revisor til årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap, årsberetning og årsrapport for 
2016:    

 
• Økonomisk kontroll og god budsjettdisiplin: 

Kontrollutvalget har merket seg at den styrbare delen av driften (Resultatenhetene) er gjort 
opp med et mindreforbruk («overskudd») på ca 174 000. Dette er et svært godt treff sett i 
forhold til enhetenes totale driftsramme. Selv om enkelte av driftsenhetene har større avvik 
som er forklart, er det generelle inntrykket at resultatenhetene har god budsjettdisiplin.  
 
 

• Kommunens økonomiske situasjon: 
Hovedinntrykket er at kommunen har en tilfredsstillende finansiell stilling og økonomisk 
handlefrihet. Kontrollutvalget begrunner dette med: 
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 Positivt netto driftsresultat: Regnskapet gjøres opp med et netto driftsresultat på ca. 29 

millioner. Dette utgjør 4,77 % av brutto driftsinntekter og er godt over Fylkesmannens 
anbefaling om minimum 1,75 %. Også korrigert netto driftsresultat (korrigering for 
pensjon/bokført premieavvik) ligger over Fylkesmannens krav. 
 

 Lånegjeld: Kommunen har moderat/lav netto lånegjeld sammenlignet med andre 
kommuner på samme størrelse. 
  

 Likviditet: Kommunen har tilfredsstillende likviditet. Likviditeten er styrket gjennom 
2016. Noe av årsaken skyldes låneopptak og økning i ubrukte lånemidler med 2,6 
millioner. 
 

 Frie fond (disposisjonsfond) er betydelig styrket gjennom 2016. Saldo pr. 31/12-16 er 
ca. 29,7 millioner, en økning på 13,2 millioner fra fjoråret.  
Kommunestyret har «øremerket» ca. 11,2 millioner til ulike formål, dvs. at ca. 18 
millioner av disposisjonsfondet er frie/udisponerte midler. Kommunens 
disposisjonsfond ligger under Fylkesmannens anbefaling om minimum 5 %. 
 

 Pensjon og håndtering av premieavvik: Kommunen har valgt å utgiftsføre 
pensjonskostnadene løpende (årlig amortisering). Dette i motsetning til de fleste 
kommuner i Norge som har valgt å fordele belastningen over flere år og skyve 
kostnader foran seg. Nordre Land kommune har valgt et sunt prinsipp der man unngår 
å opparbeide seg en «pensjonsbombe» med ventende premieavviks-utgifter i balansen i 
regnskapet. 

 
• Gjennomføring av investeringsprosjekter og avleggelse av sluttregnskaper: 

Kontrollutvalget har de siste årene påpekt utfordringer med gjennomføringen av vedtatte 
investeringer. Kontrollutvalget registrer at situasjonen er vesentlig forbedret de siste to årene, 
og at vedtatte investeringsprosjekter i dag igangsettes og gjennomføres innen rimelig tid.  
Kontrollutvalget ser positivt på etablering av rutiner for avslutning av investeringsprosjekter 
og rapportering til politisk nivå (jf. vedlegg 2 til årsrapport 2016 – Sluttrapport investeringer 
2016) 
 

• Internkontroll: 
Rådmannens ansvar for betryggende kontroll med forvaltningen er forankret i kommunelovens 
§ 23 annet ledd. Kontrollutvalget registrerer at det i både årsrapport og årsberetning gis 
beskrivelse av internkontroll og rådmannens system for å sikre betryggende kontroll med 
virksomheten.  
 
Kontrollutvalget stiller seg svært positiv til rådmannens tydelige prioritering av utvikling av 
internkontrollen i organisasjonen, både på overordnet nivå og tjenestenivå. Rådmannens 
oppfordres til å ha særlig fokus på hvordan man skal sikre etterlevelse av etablerte rutiner og 
prosedyrer, dvs. at systemene fungerer i praksis. Kontrollutvalget vil følge opp dette overfor 
rådmannen i tiden fremover. 
 

• Noteopplysninger til årsregnskapet – innspill til forbedringer: 
Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til årsregnskapet for 2015 at det foreligger et 
forbedringspotensial mht. leservennlighet på årsregnskapsdokumentet inkludert 
presentasjonen av noteopplysninger til årsregnskapet.  
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Kontrollutvalget er orientert om at det ikke ble anledning til å prioritere utvikling av 
årsregnskapsdokumentet ved avleggelsen av årsregnskapet for 2016. Kontrollutvalget 
oppfordrer rådmannen om å følge opp dette i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet for 
2017.   
 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 12. april 2017, har 
kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2016. 
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SAK NR. 22/2018 
 

Nordre Land kommune  
 
 
 
PLANEGGING AV FELLESMØTE FOR 
KONROLLUTVALGENE I GJØVIKREGIONEN 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 23.04.2018 Kjetil Solbrækken  Nei 

    
Saksdokumenter:   
(ingen)  

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Kontrollutvalget er positiv til gjennomføring av et fellesmøte mellom kontrollutvalgene 

Gjøvikregionen. 
2. Foreløpig plan for fellesmøte tas til orientering.  

 
 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
Saken er en oppfølging av tidligere forslag fra kontrollutvalget i Nordre Land kommune om 
tema/områder for felles kontroller (oppfølging av felles eierskapspolitikk, jf. sak i møtet 29.05.2017), og 
initiativ fra flere av kontrollutvalgene i Gjøvikregionen om gjennomføring av et fellesmøte.  
 
Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune et ett av kontrollutvalgene som har spilt inn flere konkrete 
forslag til områder for felles kontroller (Sykefraværsoppfølging, Målstyring og kvalitet, Horisont 
Miljøpark IKS, Kommunenes kontraktsoppfølging og arbeidslivskriminalitet, Oppfølging av 
kommunenes eierskapspolitikk). Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune fremmet i sitt møte den 
06.02.2018 også et konkret forslag overfor de andre kontrollutvalgene i Gjøvikregionen om å planlegge 
et fellesmøte. Dette forslaget er i etterkant støttet av flere av de andre kontrollutvalgene i regionen.  
 
Forslag til fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gjøvikregionen og foreløpig plan for et slikt møte 
legges herved frem til orientering og drøfting.  
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FORELØPIG PLANLEGGING AV FELLESMØTE I GJØVIKREGIONEN 
 
 
Forslag til møtetidspunkt og varighet på møtet:  
Da flere kontrollutvalg har møteaktivitet i mai, og det nå er relativt kort tid til, foreslås det at møtet 
legges til august 2018 (fortrinnsvis i uke 34, 20-24. august). Møtet vil da komme i forkant av 
kontrollutvalgenes ordinære møter i september, og passer slik fint inn i møtekalenderen. 
 
Det legges opp til å få godt utbytte av dagen når man først møtes. Det er derfor lagt opp til et møte 
innenfor tidsrammen 0900-1530. Møtestart er lagt til kl. 0900 (i stedet for 0830 som flere utvalg bruker) 
da det er flere som har noe kjøreavstand.  
 
Forslag til møtested: 
Vestre Toten kommune (kulturhuset/kommunestyresalen) foreslås som møtested. Det betyr at 
kontrollutvalget i Vestre Toten vil være vertskap for møtet. 
 
Diverse formaliteter: 
Fellesmøtet er formelt å anse som et møte i hvert av de fem kontrollutvalgene der sakslisten er lik. Det betyr 
at det vil bli laget en innkalling med saksliste og sakspapirer for hvert av kontrollutvalgene.  
 
Møteprotokoll vil bli skrevet for hvert kontrollutvalg etter møtet. Forslag til vedtakene i de ulike sakene 
utformes med tanke på konsensus blant alle de fem kontrollutvalgene. Det er derimot ikke noe i vegen for at 
det enkelte kontrollutvalg ønsker å vedta noe annet enn det som er lagt frem som forslag til vedtak. Om 
dette oppstår løses det praktiske rundt dette i møtet.  
 
Møteledelsen for fellesmøtet foreslås ivaretatt av leder i kontrollutvalget i vertskommunen, dvs. Vestre 
Toten kommune. Dette er kun en praktisk ordning, da hver kontrollutvalgsleder formelt fungerer som 
møteleder for sitt kontrollutvalg i møtet. Fra sekretariatet vil Kjetil Solbrækken og Ole Kristian 
Rogndokken delta og bistå med det praktiske gjennom møtet. Det vil bli gitt mer informasjon omkring 
formalitetene rundt møtet ved møtestart.  
 
Forslag til agenda / saksliste: 
Nedenfor følger forslag til innhold på et fellesmøte ut fra innspill til saker som pr. i dag synes naturlig å 
følge opp i et slikt møte. Ambisjonsnivået er muligens lagt noe høyt mht. antall tema/saker på møtet. 
Kanskje er det lagt opp til for lite tid til diskusjon/drøfting av evt. felles revisjonsprosjekter. Dette kan 
diskuteres nærmere før endelig agenda settes. 
 

Foreløpig forslag til agenda for fellesmøte 
 

0900-0915 Åpning og presentasjonsrunde  
- v/leder for vertskommunen og sekretariatet 

0915-1030 Sak: HORISONT MILJØPARK IKS: PRESENTASJON AV 
SELSKAPET OG VURDERING AV FORUNDERSØKELSE  

- Del 1: Presentasjon v/daglige leder (0915-ca. 1000). 
- Kort pause (10 min) 
- Del 2: Drøfting av behov for forundersøkelse (1010-1030) 
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1030-1050 Sak: VARSLING – VERDIER OG VERN (NOU 2018:6) 

- Sekretariatet  
 
1050-1110 Sak: RAPPORTEN «GODE RÅD FOR ETIKKARBEID» OG 

KONTROLLUTVALGET SOM TIPSKANAL 
- Sekretariatet  

 
1110-1130 Sak: RAPPORT OM KORRUPSJON OG UETISK ATFERD I NORSKE 

KOMMUNER 
- Sekretariatet  

 
1130-1215 Pause/mat 
 
1215-1300 Sak: PRESENTASJON AV FELLES INNKJØPSENHET I 

GJØVIKREGIONEN, OG VEDTATT ANSKAFFELSESSTRATEGI 
- Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen v/leder 

 
1300-1330 Sak: RISIKOVURDERINGER KNYTTET TIL ANSKAFFELSER OG 

ARBEIDET MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET I 
GJØVIKREGIONEN 

- Felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen v/leder 
 
1130-1345 Pause 
 
1345-1430 Sak: HVORDAN FÅ ØKT FOKUS PÅ TJENESTEKVALITET, 

PRODUKTIVITET OG MÅLOPPNÅELSE I 
FORVALTNINGSREVISJONER? 

- Innlandet Revisjon IKS v/fagansvarlig for forvaltningsrevisjon 
 
1430-1500 Sak: VURDERING AV FELLES REVISJONSPROSJEKTER – 

KONTROLLUTVALGENE I GJØVIKREGIONEN 
- Sekretariatet  

 
1500-1515 Oppsummering / avslutning  
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SAK NR. 23/2018 
 

Nordre Land kommune  
      

 
 
 
 
OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 23.04.2018 Kjetil Solbrækken  Nei 

        
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll 2016-2019 

Nei 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll legges frem til gjennomgang og 
drøfting mht. videre oppfølging.  
 
I kontrollutvalgets budsjett for 2018 er det budsjettert med 195 timer kjøp av tjenester fra Innlandet 
Revisjon IKS til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (utgjør ca. 198 000 kroner).   
 
Kontrollutvalget har ingen bestillinger til Innlandet Revisjon IKS for inneværende år, dvs. at 
handlingsrommet for resten av 2018 er 195 timer.  
 
Saken må ses i sammenheng med forslag om fellesmøte med kontrollutvalgene i Gjøvikregionen, og 
mulig deltakelse i fellesprosjekter høsten 2018. 
 
Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak. 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – PRIORITERINGER   
 
Prioriterte områder: 
 
Nedenfor følger prioriterte områder innenfor ulike deler av organisasjonen (ikke 
prioritert rekkefølge):  

 
Rådmann, stab/støtte 

(sektorovergripende) 
 
Målstyring og 
måling av kvalitet 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Kommunen har etablert målstyring som en del av 
den helhetlige virksomhetsstyringen. At systemet 
for målstyring fungerer som forutsatt kan ha stor 
betydning for tjenesteproduksjonen mht. både 
effektivitet/produktivitet og kvalitet. 

• Måling av kvalitet på tjenester er vanskelig. 
 

Aktuelle tema/spørsmål:  
• I hvilken grad er det etablert målekriterier for 

kvalitet i tjenesteproduksjonen og hvordan måles 
rapportertes det på disse parameterne? 

• Måles de riktige tingene? 
• Hvordan er kvaliteten på rapportering av 

måloppnåelse? 
• Hvordan brukes resultatene til læring og 

forbedring? 
 

 
Informasjons-
sikkerhet 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Vesentlig område for kommunen, da bruk av IKT 
benyttes i større eller mindre grad innenfor alle 
tjenesteområder.  

• Svikt kan få store konsekvenser, både personlig for 
den som rammes (svikt i håndtering av 
personopplysninger) og for kommunens 
omdømme 

 
Aktuelle tema:  

• Etterlevelse av personopplysningsloven. 
 

 
HMS: Vold og 
trusler på 
arbeidsplassen – 
omfang og 
håndtering 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Kommunens kvartalsrapport for 1. kvartal 2016 
viser en stor økning i rapporterte vold og trusler 
ved enhet for Omsorg og Rehabilitering. 

•  Vold og trusler overfor ansatte synes å være et 
økende problem innenfor flere yrkesgrupper.  

 
Aktuelle tema:  

• Kartlegging av omfanget av vold og trusler overfor 
ansatte i kommunen 
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• Gjennomførte risikovurderinger. 
• Er det etablert et avvikssystem som fanger opp 

vold og trusler?  
• Er vold og trusler overfor ansatte et økende 

problem, eventuelt hvordan møter arbeidsgiver 
utfordringene?  

 
Kommentar: 

• Temaet kan ses på for kommunen som helhet, 
eller man kan velge ut noen tjenesteområder for 
nærmere kartlegging og vurdering. 
 
 
 

 
Internkontroll 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Rådmannen har ansvar for å ha ”betryggende 
kontroll”, jf. kommunelovens § 23. Ansvaret er 
betydelig, dvs. et vesentlig område å ha 
kontroll/styring med. 

 
Aktuelle tema:  

• Oppfølging av kommunens arbeid med system for 
risikovurderinger og avviksrapportering.  
 

 
OU-prosessen 
 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Omfattende prosjekt vedtatt av kommunestyret 
16.02.2016 med klare målsettinger: Redusere 
driftsutgiftene med kr. 45 millioner de neste tre-fire 
åra, og utvikling av enklere og mer effektiv 
organisasjon (utdrag fra målsettingene). 

• Stor politisk interesse. 
 
Aktuelle tema:  

• Måloppnåelse: Evaluering av vedtatte mål for OU-
prosjektet, herunder mål knyttet til organisering og 
effektivisering/driftsreduksjoner, bedre 
koordinering og samordning av tjenester og 
oppnådde besparelser. 

• Evaluering av tiltak: Hva er resultatene/effektene 
av tiltakene som er iverksatt? Evalueres tiltakene 
godt nok? 
 

 
Ansettelses-
prosedyrer 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Viktige rutiner/prosedyrer for kommunen. 
 

Aktuelle tema/problemstillinger: 
• Har kommunen tilfredsstillende systemer og 

rutiner knyttet til rekruttering av nye 
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arbeidstakere? 
• Følger kommunen lover og regler samt egne 

rutiner ved ansettelser i kommunen? 
• Følger kommunen lovfestede krav til innhenting 

og oppbevaring av politiattester?  
 

Tjenesteområde Grunnskole 
Tjenesteområde Barnehage 

 
Skoleresultater 
 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Kommunen har svake skoleresultater samtidig som 
man bruker relativt mye ressurser. 

• Politisk interesse. 
 

Aktuelle tema: 
• Kvalitet i skolen (hvordan sikres kvalitet i det 

enkelte klasserom?) 
• Kan/bør det foretas måling/evaluering over flere 

år, f.eks. ved å følge en klasse? Hvordan sikre 
kvalitet i undervisningen i det enkelte klasserom?) 

• Spesialundervisning 
• Mobbing 
  

Tjenesteområde Helse og omsorg 
Tjenesteområde Velferd 

 
Barnevernet / Land 
Barnevernstjeneste 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Har vært et bekymringsområde i flere år mht. 
kapasitet, fristoverskridelser mv. 

• Store endringer i både organisering og ledelse siste 
årene, jf. etablering av interkommunalt samarbeid 
– Land Barnevernstjeneste. 

• Svikt kan få alvorlige konsekvenser for barn/unge. 
• Sårbare brukergrupper. 
• Politisk interesse. 

 
Aktuelle tema: 

• Produktivitet/effektivitet i saksbehandlingen. 
• Kvalitet på tjenesten. 
• Kommunikasjon og omdømme. 
• Måloppnåelse (evaluering av mål for etableringen 

av det interkommunale samarbeidet). 
 

Kommentar: 
• Det interkommunale samarbeidet Land 

Barnevernstjeneste er under oppbygging. 
Evaluering i regi av kontrollutvalget kan derfor 
være mest aktuelt i slutten av valgperioden. 
Vurdere samarbeid med kontrollutvalget i Søndre 
Land om en kontroll av tjenesten i begge 
kommuner. 
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Integrering av 
flyktninger /NAV 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 
• Betjener sårbare brukergrupper. 
• Politisk interesse. 

Aktuelle tema:  
• Organisering. 
• Måloppnåelse og rapportering. 

 
Tjenesteområde Samfunnsutvikling 

Tjenesteområde Kultur 
 
Oppfølging av 
kommunale planer 
 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Kommunen vedtar planer på en rekke områder 
(omfattende planverk). 

• Oppfølging av planene har stor politisk interesse. 
Aktuelle tema:  

• I hvilken grad er vedtatte planer fulgt opp? 
(stikkprøver) 

• Hvordan rapporteres oppfølgingen av planene? 
• Rulleres planene som forutsatt? 
• Er planleggingen effektiv? 

 
 

 
 
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - PRIORITERINGER   

 
Nedenfor følger prioriterte områder (ikke prioritert rekkefølge):  

 
Område/selskap  
 
VOKKS AS 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av selskapet/temaet: 

• Viktig selskap for kommunen som representerer 
betydelige verdier. 

• Oppfølging av revisjonsprosjekt gjennomført av 
kontrollutvalget i Nordre Land kommune 
2015/2016.  

• Politisk interesse 
Aktuelle fokusområder:  

• Gjennomføre risikovurdering 
(kartlegging/forundersøkelse). 

• Effektiv drift (produktivitet). 
• Styring, måling av resultater og rapportering. 

Kommentar:  
• Kommunen eier 2/3 av selskapet, mens Etnedal 

kommune eier 1/3. En eventuell kontroll med 
selskapet vil bli gjennomført i regi av 
kontrollutvalget i Nordre Land kommune alene da 
kontrollutvalget i Etnedal har avslått å delta i 
vurderinger av eller deltakelse i kontroll med 
selskapet.  
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Asvo AS 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av selskapet/temaet: 

• 100 % eid selskap av Nordre Land kommune. 
• Sårbare brukergrupper. 
• Politisk interesse 

Aktuelle fokusområder:  
• Styring og rapportering. 
• Måloppnåelse. 
• Effektiv drift. 

 
 
GLT-avfall IKS 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av selskapet/temaet: 

• Viktig interkommunalt selskap (driver lovpålagte 
oppgaver på vegne av kommunen) 

• Store endringer i rammevilkårene for selskapet de 
senere årene. 

• Kommunene har ubegrenset økonomisk ansvar. 
• Politisk interesse 

 
Aktuelle fokusområder:  

• Selskapets håndtering av økonomisk risiko. 
• Eierstyring. 
• Etterlevelse av selvkostbestemmelsene. 

 
Kommentar:  

• GLT-Avfall IKS eies/drives av de fem kommunene 
i Gjøvikregionen i felleskap. Før igangsetting av 
eventuell kontroll med selskapet vil det bli søkt 
samarbeid med kontrollutvalgene i de øvrige 
deltakerkommunene. 

 
 
Krisesenteret i 
Gjøvik IKS 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Betjener sårbare brukergrupper.  
 

Aktuelle fokusområder:  
• Kvalitet på tilbudet. 
• Styring og rapportering. 

 
Kommentar: 
• Krisesenteret i Gjøvik eies/drives av de fem 

kommunene i Gjøvikregionen i felleskap. Før 
igangsetting av eventuell kontroll med selskapet vil 
det bli søkt samarbeid med kontrollutvalgene i de 
øvrige deltakerkommunene. 
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SAK NR. 24/2018 
 

Nordre Land kommune       
   

 
 
 

REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 23.04.2018 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
 
Saksdokumenter:  
 

 

 
1. Svar fra NAV-leder til kontrollutvalget etter spørsmål i 

kontrollutvalgets møte den 12/3-18 vedr. statistikk om uføretrygd  
 
2. Svar fra kst. rådmannen til kontrollutvalget etter spørsmål i 

kontrollutvalgets møte den 12/3-18 om artikkel i VG om 
barnevernansatte som selger privat barnevern på si 

 
3. Sykefraværet økte – ikke i nærheten av målet (artikkel i Kommunal 

Rapport 27.03.2018) 
  

4. Kommuneansatte dømt til 6 og 3,5 års fengsel for grov korrupsjon 
(artikkel i vg.no 21.03.2018) 
 

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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