
Kontrollutvalget 
Sekretariatet 

 

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

 
 

Gjøvik, 20. august 2015. 
J.nr./referanse: 24-15/GK/ks 

TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE 
Roar Løken Lunder, leder 
Thomas Winge Longva, nestleder  
Magnhild Guldbakke Stuge  
Kari Bergum  
Finn Olav Rolijordet  
 

 
 
 
 
Kopi sendt: 
• Ordfører og rådmann  
• Innlandet Revisjon IKS  

 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 
Dato:  Torsdag 27. august 2015 
Tid: Kl. 0830 – ca 1300  
Sted:  Møterom Vardal, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  

  
 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Sak 43 vedr. brev fra Håndballforbundet: Rådmannen v/innkjøpssjef orienterer. 
 
 

 
Eventuelt forfall til møtet bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/sms til  
995 77 903, eller e-post til kjetil@kontrollutvalget.no 
 

 
 
Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 
 

 

KONTROLLUTVALGET I  
GJØVIK KOMMUNE 

 
SAKSLISTE 

 
FOR MØTE I GJØVIK KOMMUNE 
Torsdag 27. august 2015 kl. 0830 

(Møterom Vardal, rådhuset) 
 

 
 
 
SAK NR. 42/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.06.15 
 
SAK NR. 43/2015 KONKURRANSE OM LEVERANSE AV SPORTSGULV TIL 

KALLERUD ARENA – SVAR PÅ BREV FRA 
HÅNDBALLFORBUNDET 
Rådmannen/innkjøpssjef orienterer. 

 
SAK NR. 44/2015 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 2016 
 
SAK NR. 45/2015 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2016 
 
SAK NR. 46/2015 VURDERING AV BEHOV FOR EGET REGLEMENT FOR 

KONTROLLUTVALGET  
 
SAK NR. 47/2015 PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET  
 
SAK NR. 48/2015 REFERATSAKER  
 
 

 
 

Gjøvik, 18. august 2015. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Rådmannen  
- Vararepresentantene til kontrollutvalget  
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SAK NR. 42/2015 
 

Gjøvik kommune      
 

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.06.15 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 27.08.15 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  
 

Vedlagt: 

1. Møteprotokoll fra møte 18.06.15 Vedlegg 1 
 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.06.15 godkjennes. 
 

 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
  GJØVIK KOMMUNE 
 

Torsdag 18. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1415. 
 
Som medlemmer møtte:  
Roar Løken Lunder (H), leder 
Thomas Winge Longva (V), nestleder  
Finn Olav Rolijordet (Rødt) 
Kari Bergum (A) 
Magnhild Guldbakke Stuge (H)  
 
Ellers møtte: 
Fra rådmannen/administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen (sakene 35 og 36). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
Andre: Fylkesmannen i Oppland v/utdanningsdirektør Trond Johnsen og 
seniorrådgiver/prosjektleder Stian Hauge (begge deltok under sak 34). 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, 
Innlandet Revisjon IKS, Oppland Arbeiderblad og Gjøviks Blad. 
 
 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Roar Løken Lunder som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 
Til behandling: 
 
SAK NR. 33/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.05.15 
 
Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 19.05.15 godkjennes. 

 
 
 
SAK NR. 34/2015 FYLKESMANNENS ROLLE VED GODKJENNING OG 

BYGGING AV NÆRMILJØANLEGG 
 
Fra behandlingen: 
Fylkesmannen i Oppland v/utdanningsdirektør Trond Johnsen og 
seniorrådgiver/prosjektleder Stian Hauge orienterte og svarte på 
spørsmål. Det ble orientert om følgende hovedpunkter: 
 

• Fylkesmannens rolle og ansvar i forbindelse med søknader om 
tilskudd til nærmiljøanlegg generelt.  

• Generelt om prosjektet «Et aktivt sinn i en aktiv kropp». 
• Fylkesmannens oppfølging av skileikanlegget ved Bjørnsveen 

ungdomsskole, herunder Fylkesmannens vurderinger av 
endringer underveis i byggeprosjektet. 
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Følgende ble delt ut i møtet: 

• Brev fra Gjøvik kommune til Fylkesmannen i Oppland av 9/6-
14 (Angående midler tildelt gjennom prosjektet «Ett aktivt 
sinn i en aktiv kropp»). 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Det tas til orientering at Fylkesmannens rolle i 

forbindelse med nærmiljøanlegg begrenser seg til å påse 
at tilskuddet brukes i samsvar med prosjektets formål og 
intensjoner. 
 

2. Kontrollutvalget tar videre til orientering at 
Fylkesmannen mener anlegget ved Bjørnsveen 
ungdomsskole er innenfor formålet til prosjektet «Et 
aktivt sinn i en aktiv kropp», selv om det er foretatt 
betydelige endringer i forhold til de opprinnelige planene 
for skileikanlegget. Kontrollutvalget er orientert om at 
endelig evaluering av skileikanlegget vil bli foretatt av 
Fylkesmannen i 2017 etter at sluttrapport er sendt inn av 
Gjøvik kommune.  
 

3. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om sluttrapporten 
for skileikanlegget når den foreligger. 
 

4. Kontrollutvalget mener, på generelt grunnlag, at det er 
behov for dialog mellom Fylkesmannen og kommunens 
kontrollutvalg. Slik kan man bedre sikre god 
koordinering og samordning av tilsyn og kontroll med 
kommunens forvaltning. Kontrollutvalget i neste 
valgperiode anmodes om å tilegne seg god kunnskap om 
Fylkesmannens (og andre tilsynsmyndigheter) 
gjennomførte og planlagte aktiviteter i Gjøvik kommune.   

 
 
 
SAK NR. 35/2015 SKILEIKANLEGGET VED BJØRNSVEEN UNGDOMSSKOLE 

– SPØRSMÅL OM PROSJEKTORGANISERING 
 
Fra behandlingen: 
Rådmann Magnus Mathisen orienterte. 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Rådmannens informasjon om organiseringen av byggingen 

av skileikanlegget ved Bjørnsveen ungdomsskole, tas til 
orientering. 
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens vedtatte 
prosjektmetodikk (PLP-metodikken) ikke var kjent for 
skoleledelsen, og derfor ikke ble benyttet ved byggingen av 
skileikanlegget.  

 
3. Kontrollutvalget mener bruk av metodikken i forbindelse 

med skileikanlegget med stor sannsynlighet ville ha bidratt 
til å unngå noen av utfordringene som har oppstått, særlig 
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den manglende involveringen av interessegrupper. 
 

4. Kontrollutvalget støtter rådmannen i det pågående arbeidet 
med å gjøre metoden kjent for lederne i Gjøvik kommune.  

 
 
 
SAK NR. 36/2015 UNGDOMSSKOLENES RÅDGIVNINGSTJENESTE 

 
Fra behandlingen: 
 
Rådmann Magnus Mathisen orienterte om sak i Utvalg for oppvekst 
den 16/6-15 om rådgivningstjenesten i ungdomsskolene i Gjøvik. 
Saksfremlegget i denne saken ble delt ut i møtet (sak 25/15).  
Rådmannen besvarte kontrollutvalgets spørsmål i saken, jf. 
kontrollutvalgets vedtak i møte den 19/5-15 (sak 29/15): 
 
- Hvor store ressurser er avsatt ved de ulike skolene? 
- Hvilke krav til kompetanse stilles for å inneha stilling som 

rådgiver, og oppfyller dagens rådgivere kompetansekravene? 
- Hvordan rekrutteres rådgiverne (rekrutteringspolitikk)? 
- Hvordan sikrer Gjøvik kommune at rådgiverne vedlikeholder sin 

kompetanse, slik at kompetansen til en hver tid er relevant for å 
kunne gi råd til ungdommene på en kvalitativ god måte? 

- Hvordan utøver og dokumenterer rådgiverne sitt arbeid (bruk av 
sjekklister mv.)? 

- Hvordan er rådgivernes samhandling med f.eks. kontaktlærere på 
samme skole og rådgivere ved andre skoler? 

- Har kommunen fastsatt mål for rådgivningstjenesten, evt. hvilke? 
Hvis ja: Hvordan evalueres måloppnåelsen? 

- Er det gjennomført brukerundersøkelser som kan kaste lys over 
den opplevde kvaliteten på rådgivningstjenesten ved 
ungdomsskolene 

- Hvordan vurderes rådgivningstjenestens betydning for 
problematikken omkring «drop-out»? 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Med bakgrunn i rådmannens presentasjon og saksfremlegget 

i sak 25/15 i Utvalg for Oppvekst den16/6-15, mener 
kontrollutvalget at kommunen har dokumentert at det er 
etablert et godt system rundt rådgivningstjenesten i 
ungdomsskolen i Gjøvik kommune. 

 
2. Til tross for gode systemer og kompetanse konstaterer 

kontrollutvalget at den opplevde kvaliteten av 
rådgivningstjenesten, uttrykt fra leder av Ungdomsrådet, 
ikke er god nok. Dette må tas på alvor. Kontrollutvalget 
oppfordrer derfor rådmannen til å gjennomføre tiltak for 
høyne den opplevde kvaliteten på rådgivningstjenesten blant 
elevene, for eksempel gjennom bedre synliggjøring av 
tjenesten overfor elevene.  

 
3. Kontrollutvalgets vedtak i saken oversendes Utvalg for 

oppvekst til orientering. 
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SAK NR. 37/2015 TERTIALRAPPORT 1/2015 FRA INNLANDET REVISJON IKS  

 
Fra behandlingen: 

 
Vedtak, enstemmig: Tertialrapport 1/2015 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 

orientering. 
 

 
 
SAK NR. 38/2015 KONTRAKT OM LEVERANSE AV FJERNVARME I 

UTVALGTE KOMMUNALE FORMÅLSBYGG  
  

Fra behandlingen: 
Innledningsvis ble det orientert om kunngjøring av 
kontraktstildelingen (intensjonskunngjøring), jf. brev av 16/6-15 fra 
Fellesenhet for Anskaffelser i Gjøvikregionen til Gjøvik kommune. 
Det er ikke kommet innsigelser på kunngjøringen, og avtalen kan 
signeres i tråd med kommunestyrets vedtak. 
 
Vedtakets punkt 1 (utvalgssekretærens forslag til vedtak) ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Finn Olav Rolijordet fremmet følgende forslag til vedtak pkt. 2: 
 

«Spørsmålet om grunnvarme eller fjernvarme som energiløsning 
ved Kallerudhallen drøftes i rådmannens egenvurdering i sak til 
kommunestyret. Det påpekes at det er ulik tid på neddiskontering 
ved beregning av kwh-pris. Kontrollutvalget mener det er uheldig 
at den eksterne beregningen på dette ikke er kvalitetssikret av 
kommunen.» 

 
Votering: Forslaget falt med 1 mot 4 stemmer. 
 
Utvalgsleder Roar Løken Lunder fremmet deretter følgende forslag til 
vedtak pkt. 2: 
  Kontrollutvalget viser til rådmannens saksfremlegg i saken 

der rådmannen sier følgende: 
«Beregningene har imidlertid forutsatt en 
neddiskontering av investeringen på kun 15 år, noe som 
for rådmannen synes svært kort.» 

Kontrollutvalget slutter seg til rådmannens vurdering, og 
mener det er en svakhet ved saksfremstillingen at dette ikke er 
utredet nærmere.  

 
Voterting: Forslaget ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (følgende stemte 
mot forslaget: Kari Bergum). 

 
Vedtak: 1. Kontrakt mellom Gjøvik kommune og Eidsiva Bioenergi AS 

om levering av energi til oppvarming til kommunale bygg 
tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget viser til rådmannens saksfremlegg i saken 
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der rådmannen sier følgende: 
 
«Beregningene har imidlertid forutsatt en 
neddiskontering av investeringen på kun 15 år, noe som 
for rådmannen synes svært kort.» 

 
Kontrollutvalget slutter seg til rådmannens vurdering, og 
mener det er en svakhet ved saksfremstillingen at dette ikke 
er utredet nærmere.  

 
 
 
 
SAK NR. 39/2015 OPPFØLGING AV VEDTAK I KONTROLLUTVALGET  

  
 
Vedtak, enstemmig: 1. Følgende områder/tema fra kontrollutvalgets restanseliste 

prioriteres denne valgperioden: 
 
 Samhandlingsreformen – orientering om status og 

risikovurderinger  
 Industribygg AS  

 
2. Følgende områder/tema fra kontrollutvalgets restanseliste 

oversendes nytt kontrollutvalg til oppfølging/vurdering:  
 
 Barnevern – div. spørsmål 
 Byggesaksavdelingen – oppfølging av tilsynsplan 

2013-2014 + diverse spørsmål  
 Informasjonssikkerhet i Gjøvik kommune  
 Finansforvaltning 
 Skole (spesialundervisning, rutiner og praksis 

v/skolebytte mm.)  
 Intern kontroll (rådmannens rutiner for 

internrevisjon/etterkontroll)  
 Korrupsjon i kommune-Norge  
 Eidsiva Energi AS – spørsmål vedr. sponsing og 

åpenhet  
 

 
 
 
SAK NR. 40/2015 STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2015 - GJØVIK KOMMUNE  

 
Fra behandlingen: 

 
Vedtak, enstemmig: Statusrapport 1. tertial 2015 for Gjøvik kommune tas til 

orientering.  
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SAK NR. 41/2015 REFERATSAKER  
 

Følgende saker ble referert: 
1. Gjennomføring av FoU-prosjektet «Kommunestyrets 

tilsynsansvar» - Gjøvik kommunes deltakelse som en av ni 
kommuner (brev til Gjøvik kommune v/ordfører og rådmann og til 
kontrollutvalgssekretariatet) 

2. Diverse avisartikler 
3. Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget vedr. manglende 

utbetaling av lønn og administrativ håndtering 
4. Henvendelse/spørsmål fra journalist 
5. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2015 - Kontrollutvalget 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gjøvik, 18. juni 2015. 
 
 
________________________  
Roar Løken Lunder  
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gjøvik, 18. juni 2015. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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NESTE MØTE  
 

Dato: TORSDAG 27. AUGUST 2015  
Tidspunkt: KL. 0830  
Aktuelle saker:  

• Revisjonsrapport: Helse og omsorg - Måloppnåelse forsvarlig helsehjelp, 
samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere 

• Samhandlingsreformen – orientering om status og risikovurderinger (KU-
sak 58/14, jf. 77/13) 

• Industribygg AS – orientering v/styreleder og daglig leder (KU-sak 82/14) 
 
Saker til oppfølging i senere møter: 
• Byggesaksavdelingen – oppfølging av tilsynsplan 2013-2014 + diverse 

spørsmål (ku-sak 13/14) – første møte i 2015 
• Eidsiva Energi AS – orientering vedr. sponsing og åpenhet (KU-sak 86/14) 
• Informasjonssikkerhet i Gjøvik kommune (jf. ku vedtak 04/14, avvente 

oppfølging til tidligst 2. halvår 2014) 
• Skole: 

 Årsaker til forskjeller mellom skolene vedr. andel 
spesialundervisning (KU-sak 83/14) 

 Skrinnhagen skole – evaluering av tiltak (jf. ku-sak 12/14 – sak 
tidlig i 2015) 

 Rutiner og praksis v/skolebytte (ku-sak 70/2012) 
• Intern kontroll: 

 Overordnet intern kontroll i Gjøvik kommune – rådmannens rutiner 
for internrevisjon/etterkontroll (ku-vedtak 38/2014 – følges opp 1. 
halvår 2015) 

Ikke tidsbestemt: 
• Korrupsjon i kommune-Norge (utsatt sak fra 15/5-13) – besluttet avventet 
• Barnevern: 

 Presentasjon av risikovurderinger etter tilsynsrapport 2014 (jf. ku-
sak 09/14) 

 Fylkesmannens tilsyn med barnevernstjenesten høsten 2013 (ku-sak 
55/13, pkt. 2) 

 Barnevern – vurdering av nye undersøkelser (ku-sak 23/13), 
herunder bruk av hjelpetiltak i hjemmet (ku-sak 32/13) 

 Barnevern – div. spørsmål til administrasjonen (ku-sak 64/12): 
o Terskel for å igangsette omsorgsovertakelser 
o Lean-gjennomgang  
o Tilsynsførerordningen i GLT-regionen 

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS): 
• Revisjonsprosjekt: Helse og omsorg: Måloppnåelse forsvarlig 

helsehjelp, samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere 
 
Møteplan 2015: 
• Torsdag 22.01.15 kl. 0830 
• Torsdag 05.03.15 kl. 0830  
• Torsdag 16.04.15 kl. 0830  
• Torsdag 21.05.15 kl. 0830 – endret til tirsdag 19.05.15 kl. 0830 
• Torsdag 18.06.15 kl. 0830  
• Torsdag 27.08.15 kl. 0830  
• Torsdag 08.10.15 kl. 0830  
• Torsdag 03.12.15 kl. 0830   
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Sak nr.: 43/2015 
 

Gjøvik kommune       
   

 
 
 
KONKURRANSE OM LEVERANSE AV SPORTSGULV TIL 
KALLERUD ARENA – SVAR PÅ BREV FRA 
HÅNDBALLFORBUNDET 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 27.08.15 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
      
Saksdokumenter:   

1. Brev fra Håndballforbundet til Gjøvik kommune og 
kommunens svar på brevet 

2. Brev fra Kulturdepartementet til Gjøvik kommune av 6/11-13  
3. Vi blir utestengt (artikkel i bladet Kapital nr 8/2015) 
 

Vedlegg 1 a) og 1 b) 
 
Nei 
Nei 
 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Korrespondansen mellom Håndballforbundet og Gjøvik kommune tas til orientering. 

 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Gjøvik kommune ble nevnt i en artikkel i bladet Kapital (nr 8/2015) om Håndballforbundet og 
bygging av idrettshaller. Med bakgrunn i artikkelen ble rådmannen invitert til en samtale i 
kontrollutvalgets møte den 19/5-15. Innkjøpssjef Thore Amundsen informerte i møtet om 
byggeprosjektet og om kravene i anbudsinnbydelsen mht. gulvet i hallen og innkjøpsenhetens 
håndtering av brevet fra Kulturdepartementet til Gjøvik kommune høsten 2014.  
 
Med bakgrunn i samtalen med innkjøpsleder og gjennomgangen av dokumenter i saken i møtet, 
fattet kontrollutvalget slikt vedtak i saken:  
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1. Kontrollutvalget oppfatter saken slik at Gjøvik kommune er forledet av 
Håndballforbundet til å tro at man måtte benytte leverandører som var 
forhåndsgodkjent av forbundet i forbindelse med legging av sportsgulvet i den nye 
hallen.   
 

2. Kontrollutvalget mener Håndballforbundets handling har svekket konkurransen og 
med overveiende sannsynlighet har påført Gjøvik kommune et økonomisk tap. Med 
bakgrunn i dette mener kontrollutvalget at kommunen bør vurdere et søksmål mot 
Håndballforbundet, og anmoder rådmannen om å se nærmere på dette.  
Kontrollutvalget er kjent med at Gjøvik kommune har sendt et brev til 
Kulturdepartementet der det bl.a. anmodes om å forfølge saken overfor 
Håndballforbundet. Det antas at et svar fra Håndballforbundet til 
Kulturdepartementet kan kaste mer lys over saken, og understøtte vurderingen om 
et eventuelt søksmål.  
Kontrollutvalget vil be rådmannen om en ny orientering om saken på et senere 
tidspunkt.  

 
3. Kontrollutvalget mener det er beklagelig at brevet fra Kulturdepartementet til 

Gjøvik kommune den 6/11-13 ikke ble fulgt opp på tilfredsstillende måte i felles 
innkjøpsenhet. Kontrollutvalget tar innkjøpssjefens redegjørelse omkring saken til 
orientering, herunder at det vil bli foretatt en gjennomgang av følgende rutiner ved 
enheten: 

- Rutiner for kvalitetssikring av anbudsdokumenter. 
- Rutiner for håndtering og oppfølging av inngående post. 

 
 
 
I etterkant av vedtaket har Håndballforbundet sendt et brev til Gjøvik kommune (se vedlegg 1). 
Kommunen v/felles innkjøpsenhet har besvart brevet (se vedlegg 1). 
 
Korrespondansen mellom Håndballforbundet og Gjøvik kommune legges frem til orientering.  
 
Innkjøpssjefen er invitert til saken for å orientere og svare på eventuelle spørsmål i saken. 
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SAK NR. 44/2015 
 

Gjøvik kommune 
 

 
 
 
OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS  
FOR 2016 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 27.08.15 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Forslag til oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet 
Revisjon IKS for 2016 

2. Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Vedlegg 1 
 
Nei 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2016, med en økonomisk ramme på 
1 563 000 kroner, godkjennes under forutsetning av kommunestyrets godkjenning av 
kontrollutvalgets budsjett for 2016. 

 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Kommunen inngår i et forpliktende samarbeid med 11 andre kommuner og Oppland 
Fylkeskommune om deltakelse i det interkommunale revisjonsselskapet Innlandet Revisjon IKS. 
Dette er regulert i en egen selskapsavtale, som bl.a. forplikter kommunene å kjøpe/bestille alle 
lovpålagte revisjonstjenester fra selskapet.  
 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå nærmere avtale med Innlandet Revisjon IKS 
om kjøp av revisjonstjenester. Denne avtalen er kalt ”oppdragsavtale”, og det er etablert praksis med 
årlig gjennomgang og justering. I tillegg til å regulere innhold og omfang av revisjonstjenestene det 
enkelte år, fungerer avtalen også som budsjettgrunnlag for kontrollutvalgets utgifter til revisjon det 
enkelte år.  
 
Vedlagt følger forslag til oppdragsavtale for neste år.  



 
 

2 

 
 
Kort om ny avtale - prisendringer: 
 
Sammenlignet med fjoråret er det kun foretatt gjennomgang/endringer i tabellen i avtalens pkt. 3 
(økonomi/betaling for tjenester). Her kan nevnes:  
 

• Omfang/antall timer er uendret fra fjoråret (totalt 1680 timer). Regnskapsrevisjon mv. er 
redusert med 50 timer, mens forvaltningsrevisjon er økt tilsvarende. 

• Økonomisk omfang av avtalen er økt fra kr. 1 488 400 for inneværende år til kr. 1 563 300 
for neste år (ca 5 % økning). 

• Timeprisene i selskapet er økt i tråd med lønnsstigningen slik:  
 Regnskapsrevisjon: Timepris økt fra 855 til 900 
 Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv.): Gjennomsnittlig timepris økt fra 955 til 

990.  
 

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

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

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

bistand), har kontrollutvalget lite/ingen påvirkningskraft.   
 

• Timeforbruk – forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: Kontrollutvalget påvirker dette, og 
legger frem ønsket ramme for kommunestyret.  Større endringer i kontrollutvalgenes 
budsjetter på området vil påvirke selskapet mht. bemanning. Selskapet må m.a.o. tilpasse 
bemanningen etter etterspørselen. 
 

• Timepris: Fastsettes av representantskapet i selskapet. Kontrollutvalget har ingen direkte 
påvirkning på dette.  

 
Pga. monopolsituasjonen har kontrollutvalget i oppdragsavtalen krevd at selskapet gjennomfører en 
årlig sammenligning/”benchmarking” av revisjonskostnader med andre kommuner. Resultatet fra 
sammenligningen presenteres årlig for kontrollutvalget i egen sak. 
 
 



 
 

 

  
    
   
 
 

 

 OPPDRAGSAVTALE  
 

MELLOM 
 
 
 

KONTROLLUTVALGET  
I GJØVIK KOMMUNE 

 
OG 

 
INNLANDET REVISJON IKS 

 
 

2016 
 

 
 

   
 



Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS  
 

Kontrollutvalget  Side 2 
 

 

 
1 GENERELT 

 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet 
Revisjon IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til 
selvkost. Det skal inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets daglige 
leder jf. selskapsavtalen § 3.  

 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet.  
 
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være 
til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være 
kompetent og kundeorientert. Oppdragsansvarlig revisor for både regnskaps- og 
forvaltningsrevisjon skal oppfylle kravene til utdanning og praksis. Revisjonsteamene skal 
ha tilfredsstillende kompetanse og være uavhengige. 
  
Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til 
standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisor skal rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget jf. pkt. 4. 
 
Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen. 
  
Utvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av oppdragsavtalen 
med vedlegg. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og kostnad. Med kvalitet 
menes blant annet revisors kvalifikasjoner og faglig utførelse samt kommunikasjon mellom 
revisor og kontrollutvalg. 

 
 
2 KONTRAKTSPERIODEN  

 
Oppdragsavtalen inngås for perioden 01.01.16 – 31.12.16.  
 
Oppdragsavtalen for 2017 forhandles høsten 2016. 
 
 

3 ØKONOMI – BETALING FOR TJENESTER 
 
Nedenfor følger oversikt over aktuelle tjenester med tilhørende stipulert tidsbruk og 
budsjett: 
 
Avtalen forutsetter følgende timesatser for 2016 med forbehold om godkjennelse i 
representantskapet: 
• Regnskapsrevisjon kr 900 
• Forvaltningsrevisjon, gjennomsnitt kr 990 

o Forvaltningsrevisjon revisor kr. 900 
o Forvaltningsrevisjon oppdragsansvarlig kr 1.080 
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I oppdragsavtalen settes bestilte mindre undersøkelser, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll opp på bakgrunn av gjennomsnitt pris, mens avregningene gjøres på 
grunnlag av benyttet kompetanse.  
 

 
Tjeneste Timer Timepris Kroner 

  
  

  
 

Regnskapsrevisjon   
  

1 
Revisjon av kommunens 
årsregnskap 880 900 792000 

2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser 200 900 180000 
3 Revisjon av overformynderiet 0 900 0 
4 Veiledning/bistand 30 900 27000 

 
SUM 1-5 1110 900 999000 

     
 

Bestilte revisjonstjenester   
 

  
5 Bestilte mindre undersøkelser 0 990 0 
6 Forvaltningsrevisjon  510 990 504900 
7 Selskapskontroll 0 990 0 

 
SUM  510 990 504900 

  
  

 
  

 
Annet   

 
  

8 
Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre 60 990 59400 

  
  

  

 
SUM 1680   

    1 563 
300  

 
 
Kommentarer: 

• Tjenestene på linje 1-4 og 8 gjennomføres uten nærmere avtale.  

• Tjenestene på linje 5-7 utføres etter særskilt bestilling av kontrollutvalget. 

• Fakturering og betaling skjer i henhold til selskapsavtalen § 5. Selskapet skal 
fakturere sine tjenester ut fra reelt medgått ressursbruk på det enkelte oppdrag. 
Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og veiledning m.v. skal forhåndsavtales 
med den enkelte deltaker i en oppdragsavtale. Deltagerne skal innbetale 1/3 av 
forhåndsavtalt pris i 3 terminer, henholdsvis pr. 15.01., 15.05. og 15.09.  

• Det er knyttet forutsetninger til stipulert tid innenfor revisjon av tjeneste 1 (revisjon 
av årsregnskapet) og tjeneste 2 (attestasjoner/revisjonsuttalelser):    

o    Revisjon av årsregnskapet: Det forutsettes at årsregnskapet avlegges innen 
15/2 og årsberetningen innen 31/3 i samsvar med bokføringsloven, 
kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning. Sammen med 
årsregnskapet skal det framlegges underbyggende dokumentasjon som 
bekrefter kommunens balansetall samt avstemminger av balansen og de 
sammenhenger som ellers forventes å være i regnskapet. Videre skal 
Kontrolloppstilling over innberettede og registrerte beløp foreligge.  

o    Attestasjoner/revisjonsuttalelser vedrørende kommunens 
momskompensasjonskrav, spillemiddelregnskaper m.m. forutsettes framlagt 
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for revisor minimum 14 dager før innsendingsfristen. Det skal legges fram 
nødvendig dokumentasjon i form av talloppsett, regnskapsmateriale og 
eksempelvis tilsagn, ferdigattester etc. for at revisor skal kunne utføre 
jobben på en effektiv måte. 

 
3 Dialog mellom revisjonen og kontrollutvalget 
  
 Formålet med dialogen mellom revisjonen og kontrollutvalget er at kontrollutvalget får en 

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

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

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

 
 Kontrollutvalget utferdiger skriftlige bestillinger til bestilte revisjonstjenester. 
  
 
4 RAPPORTERING  

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

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

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

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

 
 

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

 
Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget at  
• Nytilsatte revisorer oppfyller kravet til vandel 
• Nye oppdragsansvarlige revisorer oppfyller kravet til utdanning og praksis 
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4.3 Rapportering av regnskapsrevisjonen 
 
Formålet med rapporteringen er å gi kontrollutvalget en løpende orientering om 
revisjonsarbeidet som gir dem et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere at regnskapet blir 
revidert på en betryggende måte.  
 
Oppdragsansvarlig revisor for kommunens årsregnskap rapporterer sitt arbeid årlig til 
kontrollutvalget slik (minimumskrav): 
• Plan/revisjonsstrategi (høst) 
• Statusrapport (vinter) 
• Årsavslutning (vår) 
 
Krav og forventninger til innholdet i rapporteringen av regnskapsrevisjonen er utdypet i 
vedlegg 1.  

 
 

4.4 Rapportering av bestilte tjenester 
 
Formålet med rapportering av tilleggstjenester, forvaltningsrevisjonsprosjekter og 
selskapskontroller er å sikre at kontrollutvalget: 
• Får levert de prosjektene som er bestilt 
• Prosjektene er i henhold til bestilling 
• Gjennomføring og rapportering skjer i henhold til kommunal revisjonsskikk og etablert 

og anerkjente standarder på området 
 
Rapportering gjøres hovedsakelig muntlig etter behov i revisjonsprosessen og med skriftlig 
sluttrapportering med muntlig orientering. Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal 
gjennomføres og rapporteres i henhold til standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. 

 
 

4.5 Økonomirapportering 
 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i 
tillegg til en årsrapport (31/12).  

 
 Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget 

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

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

 
Kommunen skal vederlagsfritt stille hensiktsmessig kontorplass og utstyr til disposisjon 
samt tilgang til nødvendig data.  

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

7 VEDLEGG TIL AVTALEN 
 

Avtalen har følgende vedlegg:  
 

• Vedlegg 1:  Regnskapsrevisjon: Tjenesteleveranser - forventninger og krav  
 

 
 
 
 
 
 _________________ 2015 
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Roar Løken Lunder      Bjørg Hagen 
Kontrollutvalgsleder      Daglig leder 
 
Gjøvik kommune      Innlandet Revisjon IKS 
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SAK NR. 45/2015 
 

Gjøvik kommune 
     

 
 
 
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2016 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 27.08.15 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
Ingen 
 

 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets budsjett for 2016 (ansvar 11020, tjeneste 1100) fastsettes med en 
økonomisk ramme på kr. 2 043 000, med utgangspunkt i følgende fordeling: 
 

Konto Konto Budsjett- 
forslag 2016 

10500 Trekkpliktige godtgjørelser 3 000 
10800 Fast godtgjørelse  25 000  
10801  Møtegodtgjørelse 45 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 
10990 Arbeidsgiveravgift 13 000 
11001 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur 12 000 
11151 Bevertning møter  8 000 
11205 Tjenestefrikjøp 10 000 
11500 Kursutgifter 32 000 
11600 Kjøregodtgjørelse og diett  2 000 
12002 IT, programvare mv 0 
13709 Kjøp av sekretærtjenester 320 000 
13750 Kjøp av revisjonstjenester (Innlandet Revisjon IKS) 1 563 000 
15700 Momskompensasjon (utgift)  - 75 000 
17901 Momskompensasjon – drift (inntekt) 75 000 
 NETTO 2 043 000 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Spesielle regler om budsjettbehandlingen i kontrollutvalget: 
Bakgrunn for saken er særbestemmelser om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett, jf. § 18 i 
Forskrift om kontrollutvalg:   

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

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

 
Konto Konto Budsjett- 

forslag 2016 
Budsjett 
2015 

Regnskap 
2014 

Budsjett 
2014 

Regnskap 
2013 

10500 Trekkpliktige godtgjørelser 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
10800 Fast godtgjørelse  25 000  25 000  25 000 25 000  25 000 
10801  Møtegodtgjørelse 45 000 40 000 42 400 32 000 38 400 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 0 10 600 0 0 
10990 Arbeidsgiveravgift 13 000 10 000 11 421 9 000 9 362 
11001 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur 12 000 12 000 10 978 10 000 9 625 
11151 Bevertning møter  8 000 8 000 7 167 7 000 7 686 
11205 Tjenestefrikjøp 10 000 10 000 8 834 20 000 21 201 
11302 Mobiltelefon - ansatte   519   
11500 Kursutgifter 32 000 32 000 6 300 32 000 0 
11600 Kjøregodtgjørelse og diett  2 000 2 000 705 1 000 973 
12002 IT, programvare mv 0 0  4 000 0 
13709 Kjøp av sekretærtjenester 320 000 320 000 311 910 300 000 351 027 
13750 Kjøp av revisjonstjenester (Innlandet 

Revisjon IKS) 
1 563 000 1 488 000 1 416 801 1 429 000 1 683 680 

15700 Momskompensasjon (utgift)  - 75 000 - 75 000  75 000 - 
17900 Internsalg    - 32 000 -  
17901 Momskompensasjon – drift (inntekt) 75 000 75 000  -75 000 - 
 NETTO 2 043 000 1 967 000 1 823 634 1 872 000 2 157 155 



 
 

3 

 
Kommentarer til budsjettpostene: 
 

• Trekkpliktig godtgjørelse: Regnskapsført utgift i fjor er lagt til grunn for budsjetteringen. 
 

• Møtegodtgørelse: Fast årlig godtgjørelse for utvalgsleder utgjør kr. 25 000, jf. kommunens 
reglement. Leder og medlemmer får møtegodtgjørelse kr. 800,- pr. møte, jf. kommunens 
reglement gjeldende fra 2012. Dette utgjør ca kr. 4000 pr. møte (5 medlemmer). Det 
budsjetteres med inntil 10 møter i året, dvs. ca. kr. 40 000 i møtegodtgjørelse. Det må i 
tillegg tas noe høyde for økning i godtgjørelelsene i ny valgperiode. Budsjettsum: 45 000 

 
• Tapt arb.fortjeneste: Erfaring fra tidligere år legges til grunn. 
 
• Arbeidsgiveravgift: 14,1 % av møtegodtgjørelse mv. 
 
• Aviser, tidskrifter mv.: Abonnement på ukeavisen Kommunal Rapport (5* 2000,-) og 

abonnement på fagtidsskriftet ”Kommunerevisoren”( 5* 350,-). Totalt kr. 12000 
 
• Bevertning: Enkel møteservering på hvert møte. Regnskapsført utgift tidligere år er lagt til 

grunn for budsjetteringen. 
 

• Tjenestefrikjøp: Erfaring fra tidligere år legges til grunn. 
 
• Kurs, opplæring: Det budsjetteres med at alle 5 medlemmene kan delta på den årlige 

”Kontrollutvalgskonferansen” i regi av Norges Kommunerevisorforbund (ca. 6 500 pr. 
deltaker), jf. tidligere praksis. Totalt ca kr. 32 000. 

 
• IT, programvare mv.: Utvalgsleder har Ipad fra Gjøvik kommune.  

 
• Kjøp av tjenster fra private (sekretærtjenester): Kommunene i Gjøvik- og 

Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått en felles avtale om kjøp av skretærtjenester 
for perioden 2010-2014 (4 år) med opsjone ytterligere to år.  Kostnader til sekretær er i stor 
grad knyttet opp til utvalgets aktivitet (antall møter, antall saker) og behov for 
saksbehandling. Budsjettert beløp er basert på kontrollutvalgets uttrykte ønske om et aktivt 
utvlag (hyppig møteaktivitet) og utstrakt bruk av sekretær. Erfaringer fra de siste to årene er 
lagt til grunn for budsjetteringen med et tillegg for prispåslag.  
 

• Kjøp av tjenster fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS):  
Kontrollutvalget er delegert myndighet fra kommunestyret til å inngå avtale om kjøp av 
tjenester fra Innlandet Revisjon IKS. Det vises til inngått oppdragsavtale for neste år der det 
er stipulert bruk av 1680 timer (samme som i 2015), noe som utgjør totalt kr. 1 563 000. 
Økning i kostnad fra fjoråret skyldes økning i timepris på tjenster fra Innlandet Revisjon 
IKS (økt med ca. 5 %).  
 

• Merverdiavgift:  
Merverdiavgift regnskapsføres både som en utgift og en inntekt og får derfor ingen 
virkning. Mva-pliktig tjeneste (kjøp av sekretærtjenester) er derfor budsjettert ekslusiv mva. 
Fakturering fra Innlandet Revisjon IKS utløser ikke beregning av mv. 
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SAK NR. 46/2015 
 

Gjøvik kommune 
 

 
 
 
VURDERING AV BEHOV FOR EGET REGLEMENT FOR 
KONTROLLUTVALGET 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 27.08.15 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Eksempel på reglement for kontrollutvalg – Ringsaker kommune 

(forslag fra kontrollutvalget, ikke vedtatt av kommunestyret) 
2. Eksempel på reglement for kontrollutvalg – Ullensaker kommune 

 
 
 

Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Ingen av kontrollutvalgene i Gjøvik- og Hadelandsregionen (8 kommuner) har i dag eget reglement 
for kontrollutvalget. I kommunene i Hamarregionen (4 kommuner) har reglement. Praksis med å ha 
eget reglement for kontrollutvalget er ikke uvanlig blant kommunene, og spørsmålet om behovet for 
å lage slikt reglement legges frem til drøfting. Saken legges derfor frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedlagt saken følger to eksempler på reglementer. 
 
 
I Kontrollutvalgsboken (veileder fra Departementet fra 2011) omtaler reglement for kontrollutvalg 
slik:  

For å klargjøre rammene for, og innholdet i, kontrollutvalgets oppgaver kan kommunestyret 
fastsette et reglement for utvalget. Reglementet kan blant annet inneholde retningslinjer for 
valg, sammensetning av utvalget, retningslinjer for saksbehandlingen i utvalget og en 
angivelse av utvalgets oppgaver. Videre kan reglementet omfatte krav til møtehyppighet, 
rutiner knyttet til budsjettbehandling, og retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets 
virksomhet (se tipsboks). Reglementet kan ikke fastsette retningslinjer som begrenser, eller 
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som er i strid med, gjeldende regelverk for kontrollutvalget. Det er som regel kontrollutvalget 
som utarbeider forslag til reglement, med bistand fra sekretariatet. Reglementet for 
kontrollutvalget skal behandles i kommunestyret på tilsvarende måte som reglement for andre 
politiske utvalg. For å sikre at reglementet holdes oppdatert bør det gjennomgås, og eventuelt 
revideres, minimum en gang i valgperioden. 

 
Kontrollutvalgsboken har følgende tips til momenter som kan inngå i et reglement:  
 

- formål 
- valg og sammensetning av kontrollutvalget  
- gjennomføring av valg  
- antall medlemmer  
- antall medlemmer fra kommunestyret 
- kontrollutvalgets oppgaver 
- budsjettrutiner  
- saksbehandling 
- rapporteringsrutiner og –frekvens 
- evaluering av utvalgets virksomhet 

 
Kontrollutvalgsboken har noen utfyllende kommentarer til følgende områder: 
 

o Forhold knyttet til valg og sammensetning av kontrollutvalg 
I reglementet for kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune, er det 
inkludert en rekke forhold knyttet til valg og sammensetning av 
kontrollutvalget. «Kontrollutvalet skal ha fem medlemer med gruppevise 
varamedlemer i rekkefølgje. Av medlemene skal leiaren vere medlem av 
fylkestinget. Leiaren bør veljast frå eit av dei partia/gruppene i fylkestinget 
som ikkje har ombodet som fylkesordførar. Kontrollutvalet skal veljast som 
første val etter val av fylkesutvalet og fylkesordførar/fylkesvaraordførar. Ved 
val av medlemer og varamedlemer skal omsynet til representativitet frå alle 
gruppene i fylkestinget særleg ivaretakast. Det bør vidare leggast vekt på å få 
medlemer og varamedlemer med god erfaring frå arbeidet som folkevald, og 
med eigenskapar/ kunnskapar som er veleigna for arbeidet i kontrollutvalet. 
Om mogleg bør omsynet til kontinuitet blant medlemene i kontrollutvalet ha 
merksemd ved valet.» 
 
Videre er følgende hentet fra Kontrollutvalgsboken: 
«Kontrollutvalget er et lekmannsorgan. I regelverket er det ikke satt krav til 
kompetanse og erfaring for medlemmene av utvalget. Kommunestyret kan 
likevel vektlegge at kontrollutvalget bør representere en bredde i kompetanse 
og erfaringsbakgrunn. Det er viktig at kommunestyret vurderer hvilken 
erfaring og kompetanse det er nødvendig å ha i kontrollutvalget, og at 
kommunestyret drøfter hvilke forhold som bør vektlegges.   
 

o Varaordning 
I Kontrollutvalgsboken har eksempel fra kommuner med utfordringer knyttet 
til manglende kontinuitet med gruppevise vararepresentanter. Flere kommuner 
har gått over til felles varaliste istedenfor gruppevise vararepresentanter. 
Erfaringene viser at man får bedre kontinuitet i vararepresentanters arbeid i 
kontrollutvalget. 
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REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 

I  
RINGSAKER KOMMUNE 

 
 
 
 
§ 1   VIRKEOMRÅDE 
 
De overordnede rammene for kontrollutvalgenes virksomhet finner en i kapitel 12 i 
lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner og i forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av KRD 15. juni 2004 med senere 
endringer. 
 
Dette reglementet supplerer forskrift om kontrollutvalg.  Det innebærer at det ikke fremkommer 
gjentakelser av forskriftstekst i reglementet med mindre det er forhold man mener har spesielt stor 
betydning. Det er videre tatt hensyn til at det er inngått egne avtaler mellom kommunen og revisor 
og mellom kommunen og sekretær som regulerer forholdet mellom disse. Kontrollutvalgets 
reglement inneholder derfor ikke momenter som berører revisor eller sekretær.  
 
 
§ 2   VALG OG SAMMENSETNING 
 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer. Kommunestyret velger leder, nestleder og 5 
varamedlemmer.  
 
Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 
 
Leder og flertallet i kontrollutvalget skal komme fra opposisjonen. Med begrepet «opposisjon» i 
denne sammenheng forstås de partier som er representert i kommunestyret, og som verken har 
ordføreren eller varaordføreren.  
 
Kontrollutvalget skal være et kompetent, objektivt og synlig organ med høg integritet og etisk 
bevissthet. Det bør legges vekt å få medlemmer og varamedlemmer med egenskaper/kunnskaper 
som er velegnet for arbeidet i kontrollutvalget.  
 
 
§ 3   UTVALGETS MØTER 
 
Innkallingen til møte skjer med minst en ukes varsel.  Leder eller sekretær utarbeider forslag til 
innstilling. 
 
Møteprotokoll sendes minimum utvalgets medlemmer, første vararepresentanter, ordfører, 
rådmann og oppdragsansvarlig revisor. Kontrollutvalgets møteprotokoller fremlegges løpende for 
kommunestyret til orientering.   
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§ 4  UTVALGETS FORMÅL OG OPPGAVER 
 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre tilsyn og kontroll med den kommunale 
forvaltningen, og kommunestyret kan pålegge utvalget oppgaver. Leder og nestleder i 
kontrollutvalget har talerett i kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget skal: 

• Gi uttalelse om kommunens årsregnskap. 
• Utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
• Rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner, 

selskapskontroller og andre saker som kontrollutvalget har undersøkt. 
• Avgi årsrapport om sitt arbeid til kommunestyret. 

 
Utvalget skal kunne uttale seg om presentasjonsformer for regnskapene og de øvrige dokumentene, 
med henblikk på å gjøre disse mer tilgjengelige og informative for alle interesserte. 
 
Utvalgets leder har plikt til å være til stede i kommunestyret ved behandlingen av saker hvor 
utvalget har innstilt til kommunestyret.  
 
Videre skal kontrollutvalget påse: 
 

• At kommunen har en forsvarlig revisjonsordning både når det gjelder regnskaps- og 
forvaltningsrevisjon. 

• At kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. 
• At revisjonsmerknader blir fulgt opp. 
• At det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak. 
• At det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
• At kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp. 

 
Kontrollutvalget kan og bør ta opp saker på eget initiativ og etter innspill fra andre. Før det 
settes i gang reelle undersøkelser skal kontrollutvalget vurdere om slike saker ligger innenfor 
utvalgets kompetanseområde. 
 
 
§ 5  INNHENTING AV OPPLYSNINGER 
 
Kontrollutvalget har en generell innsyns- og undersøkelsesrett i kommunen. Denne retten er ikke 
begrenset av at opplysninger er taushetsbelagte, og den gjelder opplysninger, redegjørelse eller 
dokumenter som er nødvendige for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine oppgaver. 
Innsynsretten omfatter også informasjon i selskaper organisert som interkommunale selskaper 
(IKS), aksjeselskaper som er heleid av kommunen (selv eller sammen med andre kommuner). Det 
samme gjelder heleide datterselskaper av IKS eller heleide aksjeselskaper.  
 
Det er kontrollutvalget som avgjør hvilke opplysninger og hvilket materiale utvalget har behov for 
å få tilgang til. Kontrollutvalget har en selvstendig innsynsrett som gjelder alle forhold utvalget 
finner nødvendig å undersøke. Innsynsretten gjelder kontrollutvalget som organ, men 
kontrollutvalget kan for eksempel overlate til leder eller sekretariat å benytte innsynsretten på 
utvalgets vegne. Kontrollutvalget skal utøve sin innsynsrett med aktsomhet.  
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§ 6  KONTROLLUTVALGETS BESTILLERFUNKSJON  
 
Kontrollutvalget ivaretar kommunens bestillerfunksjon for kjøp av revisjonstjenester. Dette 
innebærer blant annet løpende oppfølging av bestilte tjenester og vurdering av kvalitet og pris.  
 
Utvalget kan gjøre bruk av den sakkyndige bistand som utvalget anser som nødvendig. 
 
 
§ 7  KONTROLLUTVALGETS MØTER, TAUSHETSPLIKT OG OFFENTLIGHET 
 
Rådmannen plikter å møte i kontrollutvalget når kontrollutvalget ber om redegjørelse i bestemte 
saker. 
 
For kontrollutvalget og sekretariatet gjelder de alminnelige reglene om taushetsplikt i 
forvaltningsloven, det vil si at opplysninger om f.eks. personlige forhold og næringsopplysninger 
er taushetsbelagt.  
 
Under saksbehandlingen skal sekretæren i forståelse med leder avgjøre hvilke dokumenter som 
skal unntas offentlighet. Avgjørelsen kan overprøves av et samlet kontrollutvalg.  
Kontrollutvalget avgjør også om det i enkelte saker er nødvendig å lukke et møte. 
 
Utvalget må sørge for at rapporter og opplysninger som gir nødvendig grunnlag for saksbehandling 
i andre organer, blir meddelt disse. 
 
 
§ 8  KONTROLLUTVALGETS INNSTILLINGSRETT 
 
Kontrollutvalgets innstillingsrett er knyttet til saker der utvalget rapporterer resultatene av sitt 
arbeid til kommunestyret. Dette gjelder blant annet: 
 

• Uttalelse om årsregnskapet 
• Plan for forvaltningsrevisjon 
• Rapporter fra utførte selskapskontroller 
• Plan for forvaltningsrevisjon 
• Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner 
• Rapporter om saker som ikke er fulgt opp av administrasjonen 

 
Kontrollutvalget har innstillingsrett til kommunestyret i saker som gjelder 
revisjonsordningen. 
 
Dette punktet må ses i sammenheng med kommunestyrets sak 20/13 (møte den 10/4-13) om 
politisk behandling av saker fra kontrollutvalget til kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 
 

- Vedtatt av kommunestyret 21.12.05 (k.sak 139/2005) 
- Endret gjennom vedtak i kommunestyret 03.10.07 (k.sak 110/07).  
- Endret gjennom vedtak i kommunestyret ………… 
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Sak nr.: 47/2015 
 

Gjøvik kommune       
   

 
 
 
PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRET OG 
FORMANNSKAPET  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 27.08.15 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
      
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Kommunestyret 18/6-15 
2. Formannskapet 3/6-15 
3. Formannskapet 17/6-15 
 

Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoller fra kommunestyrets møte 18/6-15 og formannskapets møter den 3/6-15 og 
17/6-15 tas til orientering.  

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å følge opp at politiske vedtak blir iverksatt.  
 
For å kunne utøve denne oppgaven er det viktig å ha god kunnskap om saker og vedtak i politiske 
organer, særlig kommunestyret og formannskapet.  
 
Protokollene har vært fast post under saken «Referatsaker» i alle møter. Protokollene fra 
kommunestyret og formannskap har aldri vært lagt ved sakspapirene til kontrollutvalgets møter, men 
det har vært forutsatt at utvalgets medlemmer har tilegnet seg kunnskapen på annen måte. 
 
Erfaring viser at saker/vedtak i kommunens øverste politiske organer sjelden tas opp og diskuteres i 
kontrollutvalget. En mulighet for å endre på dette er å legge frem protokollene fra de siste møtene for 
kontrollutvalget, og at det avsette litt tid i møtene til å gå gjennom protokollene.  
 
Saken legges frem som en prøveordning.  















































 
 
SAK NR. 48/2015 
 

Gjøvik kommune  
 

 
 
 
REFERATSAKER  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 27.08.15 Kjetil Solbrækken  Nei 

   
   
Saksdokumenter:  Vedlegg: 
 
1. Gjennomføring av FoU-prosjektet «Kommunestyrets tilsynsansvar» - 

Gjøvik kommunes deltakelse som en av ni kommuner (brev til Gjøvik 
kommune v/ordfører og rådmann og til kontrollutvalgssekretariatet 

 
2. Spørsmål til kommunen om regler og praksis for tilgjengeliggjøring 

av postlister på kommunens hjemmeside 
 

3. Politiske vedtak vedr. rådgivningstjenesten i ungdomsskolene 
(kontrollutvalget og kommunestyret) 

 
4. Energiløsningen i Kallerudhallen – tilleggsinformasjon til sak i 

kontrollutvalget den 18/6-15 (sak 38/15) 
 

5. SSB: Pleie- og omsorgstjenester 2014, foreløpige tall 
 

6. Diverse avisartikler 
 

7. Henvendelse/spørsmål fra journalist 
 

8. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2015 - Kontrollutvalget 
 
9. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

 
Vedlegg 1 a) og b)  
 
 
 
Vedlegg 2  
 
 
Vedlegg 3 a) og b) 
 
 
Vedlegg 4 
 
 
Vedlegg 5 
 
Vedlegg 6 
 
Muntlig orientering 
 
Muntlig orientering 
 
Muntlig orientering 

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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