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 MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

NORDRE LAND KOMMUNE 

 

 

Mandag 23. april 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) – fratrådte møtet kl. 1430 

Ole Strand (BL) 

 

Følgende medlem hadde meldt forfall: Ingen 

 

Ellers møtte: 

Fra administrasjonen: Konstituert rådmann John Løvmoen (sak 20 og 21) og 

tjenesteområdeleder Barnehage Gunvor Finstuen Framnes (sak 20). 

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard (sak 20).  

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. 19/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.03.2018 

 

Vedtak, enstemmig: 

(5 medlemmer) 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.03.2018 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 20/2018 BARNEHAGE: STYRING, INTERNKONTROLL, 

RISIKOVURDERINGER OG AVVIKSHÅNDTERING 

 

Fra behandlingen: 

Administrasjonen ved tjenesteområdeleder Barnehage, Gunvor 

Finstuen Framnes, presenterte Nordre Land barnehagen med fokus 

på:  

 Organisering innenfor tjenesteområdet fra 01.01.2017 

 Styringsdokumenter (barnehageloven og rammeplan, 

kommuneplanens samfunnsdel, årsplan for Nordre Land 

barnehagen, lokal plan for den enkelte barnehage). 

 Gjennomførte kartlegginger etter 01.01.2017 
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 Internkontroll, herunder risikovurderinger og 

avvikshåndtering 

 Utfordringer (mangel på felles praksis, lite tid til å drive 

utviklingsarbeid, åpningstid/bemanningstetthet, kompetanse, 

organisering og ledelse). 

 Tiltak (gjennomgang av rutiner, beredskapsplan/felles plan, 

implementering av digitalt system, kvalitetssikre praksis, 

samarbeid hjem-barnehage) 

 Tilsyn i barnehagen (implementering av nye retningslinjer) 

 Status for gjennomført tilsyn i Lundhaug barnehage, jf. 

internrapport av 14.12.2017 

 

Konstituert rådmann John Løvmoen deltok under behandlingen av 

saken og supplerte presentasjonen. 

 

Vedtak, enstemmig: 

(5 medlemmer) 

 

1. Kontrollutvalget tar administrasjonens presentasjon til 

orientering, og har merket seg at det jobbes med utvikling på en 

rekke områder innenfor tjenesteområdet. 

 

2. Presentasjonen i møtet synliggjør at kommunen har mangler i sitt 

overordnede system for internkontroll. Dette påvirker også 

tjenesteområde Barnehage sin mulighet til å etablere et 

tilfredsstillende system for bl.a. å sikre en helhetlig og 

dokumentert gjennomføring av risikovurderinger og et forsvarlig 

system for avvikshåndtering.  

 

3. Kontrollutvalget er kjent med at kommunen er i ferd med å gå til 

anskaffelse av et elektronisk kvalitetssystem som bidrag i 

arbeidet med å forbedre kommunens internkontrollsystem. 

Kontrollutvalget vil følge implementeringen av systemet og påse 

at systemet tas i bruk i hele organisasjonen, herunder 

tjenesteområde Barnehage. Når det gjelder risikovurderinger vil 

kontrollutvalget i fremtiden etterspørre resultatet av konkrete 

risikovurderinger, herunder hvilke tiltak som er iverksatt for å 

redusere de konkrete risikoene til et akseptabelt nivå. 

 

4. Rådmannen oppfordres til å legge frem årsplan for Nordre Land 

barnehagen til orientering for politikerne. 

 

5. Status for oppfølgingen av gjennomført tilsyn på Lundhaug 

barnehage høsten 2017 tas til orientering. 

 

 

 

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

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE   

 

Fra behandlingen: 

Under første del av saken, orienterte Innlandet Revisjon IKS om 

revisjonsarbeidet og presenterte revisjonsberetningen. Fra Innlandet 

Revisjon IKS deltok oppdragsansvarlig revisor Unn Romundgard. 

Revisjonsberetning for 2017 ble delt ut i møtet. 
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Under andre del av saken, presenterte konstituert rådmann John 

Løvmoen kommunens årsregnskap og årsberetning for 2017 

(obligatorisk/lovpålagt rapportering).  

 

Rådmannens årsrapport for 2017 var ikke ferdigstilt til møtet, og ba 

om at årsrapporten legges frem i neste møte. Konstituert rådmann 

orienterte muntlig om noen av hovedtrekkene i årsrapporten, 

herunder utvalgte styringskort, måloppnåelse og resultater fra 

Kommunebarometeret 2018 (foreløpige tall). 

 

Vedtak, enstemmig: 

(5 medlemmer) 

 

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. 

 

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:    

 

a) Kommunens økonomiske situasjon: Tilfredsstillende 

finansiell stilling og bra likviditet 

Kontrollutvalget begrunner dette med: 
 

 Positivt netto driftsresultat: Regnskapet gjøres opp med et 

netto driftsresultat på ca. 18,9 millioner. Dette utgjør ca. 3 

% 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. 

 Bra med frie fond (disposisjonsfond): Disposisjonsfond er 

betydelig styrket gjennom 2017. Saldo pr. 31/12-17 er ca. 

53 millioner, en økning på 23,3 millioner fra fjoråret. 

Kommunestyret har «øremerket» ca. 16,8 millioner av 

disposisjonsfondet til ulike formål, dvs. at ca. 36,2 

millioner er udisponerte midler. Kommunens 

disposisjonsfond ligger over Fylkesmannens anbefaling 

om minimum 5 % av driftsinntektene. 

 Moderat/lav lånegjeld: Kommunen har moderat/lav netto 

lånegjeld sammenlignet med andre kommuner på samme 

størrelse. 

 Bra likviditet: Likviditeten er styrket gjennom 2017. Her 

bør neves at utbrukte lånemidler (lån tatt opp til 

investeringer som ennå ikke er gjennomført) bidrar 

positivt i kommunens likviditet. Pr. 31.12.2017 har 

kommunen ca. 19,1 millioner i ubrukte lånemidler. 
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 Pensjon og valgt prinsipp for bokføring av premieavvik:  

Kommunen har valgt å utgiftsføre pensjonskostnadene 

løpende (såkalt 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».  

 

b) God budsjettdisiplin 

Kontrollutvalget har merket seg at den styrbare delen av 

driften (tjenesteområdene) er gjort opp med et 

mindreforbruk/overskudd på ca. 302 000. Dette er et svært 

godt treff sett i forhold til enhetenes totale driftsrammer og 

indikerer en god budsjettdisiplin for tjenesteområdene samlet 

sett. Ser man på konkrete avvik utmerker Land 

barnevernstjeneste seg med et merforbruk i 2017 på 9,6 

millioner. Dette motvirkes av et stort 

mindreforbruk/overskudd på Læringssenteret som ligger 

innenfor samme tjenesteområde.  

 

c) Pensjon: Balanseført netto pensjonsforpliktelse  

kr. 144 millioner 

Bokførte pensjonsmidler (eiendel) i balansen utgjør ca. 700 

millioner mens beregnede pensjonsforpliktelser (gjeld) i 

balansen utgjør ca. 844 millioner. Differansen er ca. 144 

millioner i netto pensjonsforpliktelse (langsiktig gjeld). 

Kontrollutvalget oppfatter det slik at netto 

pensjonsforpliktelse i stor grad skyldes beregningstekniske 

forhold. Det betyr at den bokførte forpliktelsen ikke 

representerer en vesentlig bekymring når det gjelder 

kommuneøkonomien. 

 

d) 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 mener kommunens internkontrollsystem har 

svakheter, og håper den planlagte anskaffelsen av et 

elektronisk kvalitetssystem i 2018 vil bidra til forbedringer 

innenfor bl.a. arbeidet med risikovurderinger og 

avvikshåndtering.   

 

e) Forbedrede årsregnskapsdokumenter 

Kontrollutvalget har i sine uttalelser til årsregnskapet for 2015 

og 2016 at det foreligger et forbedringspotensial mht. 

leservennlighet på årsregnskapsdokumentet inkludert 

presentasjonen av noteopplysninger til årsregnskapet.  

Kontrollutvalget har merket seg at det er foretatt vesentlige 

forbedringer i dokumentene for 2017, og mener dokumentene 

i dag fremstår som svært bra.  
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Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til 

årsregnskapet, datert 14. april 2018, har kontrollutvalget 

ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2017. 

 

 

 

SAK NR. 22/2018 PLANLEGGING AV FELLESMØTE – 

KONTROLLUTVALGENE I GJØVIKREGIONEN 

 

Fra behandlingen: 

Birgit Felde fratrådte møtet før behandlingen saken. Kontrollutvalget 

bestod etter dette av fire medlemmer. 

 

Vedtak, enstemmig: 

(4 medlemmer) 

1. Kontrollutvalget er positiv til gjennomføring av et fellesmøte 

mellom kontrollutvalgene Gjøvikregionen. 

 

2. Foreløpig plan for fellesmøte tas til orientering.  

 

 

 

SAK NR. 23/2018 OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 

FORVALTINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 

2016-2019 

 

Vedtak, enstemmig: 

(4 medlemmer) 

1. Saken utsettes til neste møte.  

 

2. Saken ses i sammenheng med rådmannens årsrapport for 

2017 som bes lagt frem på neste møte. Kst. rådmann 

inviteres til å presentere årsrapporten. I tilknytning til saken 

inviteres nytilsatt stabsleder HR for å orientere om 

kommunens arbeid med organisasjons- og lederutvikling. 

 

 

 

SAK NR. 24/2018 REFERATSAKER 

 

Følgende saker ble referert: 

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 

7. Spørsmål vedr. roller og habilitet (lagt frem i møtet) 

 

Vedtak, enstemmig: 

(4 medlemmer) 

Referatsaken tas til orientering. 
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Dokka, 23. april 2018. 

 

 

 

Hans Moon 

leder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Dokka, 23. april 2018. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

 

 

 

NESTE MØTE 
 

Dato: MANDAG 28. MAI 2018  

Tidspunkt: KL. 0900 

Aktuelle saker:  

 Årsrapport 2017 – Nordre Land kommune (KU-sak 23/18) 

 Organisasjons- og lederutvikling i Nordre Land kommune (KU-sak 23/18) 

 Ny personopplysningslov – hva betyr det for kommunen? (KU-sak 13/18) 

 Oppfølging av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

(utsatt sak fra møte den 23/4-18, jf KU-sak 23/18) 

 Råd for etikkarbeidet i kommuner (rapport) 

Planlagte saker 17/9: 

 Reviderte varslingsrutiner (KU-sak 10/18) 

 Internkontroll og anskaffelse av elektronisk kvalitetssystem (KU-sak 

05/18, sak 11/18 og sak 20/18) 

Øvrige saker (tidspunkt for oppfølging avtalt): 

 Risikovurderinger – konkretisering av risikoer og tiltak innenfor 

tjenesteområder (KU-sak 20/18) 

 Digitalisering – strategi, mål, tiltak mv. (KU-sak 13/18) 

 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 


