Kontrollutvalget i Gjøvik kommune
Sekretariatet

Gjøvik, 19. april 2018.
J.nr./referanse: 07-18/GK/ks
TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE
Roar Løken Lunder, leder (H)
Undis Scheslien, nestleder (Sp) - forfall
Thomas Longva (V)
Hans Olav Lahlum (Sv)
Jorun A. Lilleeng (Ap)
Ole Klundby (Sp) - vara
Kopi sendt:
 Ordfører og rådmann
 Innlandet Revisjon IKS

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:

Dato: Torsdag 26. april 2018
Tid: Kl. 0830 – ca 1500
Sted: Møterom «Gjøvik», rådhuset/Øvre Torvgate 26
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.
Vedlegg til sak 17 (henvendelse til kontrollutvalget) er unntatt fra offentlighet og kun sendt ut
på papir til møtedeltakerne.
Forfall og innkalling av vara:
Undis Scheslien (Sp) har meldt forfall. Personlig vara Ole Klundby (Sp) er innkalt.
Eventuelt ytterligere forfall til møtet bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/sms til
995 77 903, eller e-post til kjetil@kontrollutvalget.no
Deltakelse fra andre i møtet:
Sak 19 – Årsregnskap 2017 for Gjøvik kommune:
 Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig Ingebjørg Dybdal og utøvende
revisor Bjørn Gustavsen orienterer under første del av saken (fra kl. 0945).


Administrasjonen v/rådmann, økonomisjef og regnskapssjef orienterer under
andre del av saken (fra kl. 1200).

Med hilsen
For leder i kontrollutvalget

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

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

KONTROLLUTVALGET I
GJØVIK KOMMUNE
SAKSLISTE
FOR MØTE I GJØVIK KOMMUNE
Torsdag 26. april 2018 kl. 0830
(Møterom Gjøvik, rådhuset)

SAK NR. 16/2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.03.2018

SAK NR. 17/2018

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR.
EIENDOMSSAK

SAK NR. 18/2018

PLANLEGGING AV FELLESMØTE – KONTROLLUTVALGENE I
GJØVIKREGIONEN

SAK NR. 19/2018

ÅRSREGNSKAP 2017 FOR GJØVIK KOMMUNE
– KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK NR. 20/2018

REFERATSAKER

Gjøvik, 19. april 2018.
For utvalgsleder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær

Kopi til orientering:
- Rådmannen
- Vararepresentantene til kontrollutvalget

SAK NR. 16/2018
Gjøvik kommune

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.03.2018
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
26.04.2018

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Møteprotokoll fra møte 19.03.2018

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1

FORSLAG TIL VEDTAK:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 19.03.2018 godkjennes.

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokoll fra forrige møte i kontrollutvalget legges herved frem til formell godkjenning.

1

MØTEPROTOKOLL
KONTROLLUTVALGET I
GJØVIK KOMMUNE
Mandag 19. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1450.
Som medlemmer møtte:
Roar Løken Lunder, leder (H)
Undis Scheslien, nestleder (Sp)
Thomas Longva (V)
Hans Olav Lahlum (Sv)
Jorun A. Lilleeng (Ap)
Følgende medlem hadde meldt forfall:
Ingen
Ellers møtte:
Fra Gjøvik Krisesenter IKS: Styreleder Odd Inge Sanden og daglig leder Heidi Olden (begge
møtte under sak 10).
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken (hele møtet) og Ole Kristian Rogndokken (sakene 11-15).
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. 08/2018
Vedtak, enstemmig:

SAK NR. 09/2018

Vedtak, enstemmig:

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.01.2018
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 18.01.2018 godkjennes.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I GJØVIK
INKLUDERT RETNINGSLINJER FOR PRIVAT BRUK AV
KOMMUNALT UTSTYR OG UTLÅN AV LOKALER
1. Etiske retningslinjer for ansatte i Gjøvik kommune tas til
orientering.
2. Kontrollutvalget tar til orientering at det er utarbeidet nye
retningslinjer for privat bruk av kommunalt utstyr og utlån
av lokaler i Gjøvik kommune.
3. Kontrollutvalget er opptatt av hvordan de etiske
retningslinjene implementeres i organisasjonen og vil følge
opp dette arbeidet overfor rådmannen i løpet av året.
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SAK NR. 10/2018

GJØVIK KRISESENTER IKS: OPPFØLGING AV
ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE MV.
Fra behandlingen:
Gjøvik Krisesenter IKS ved styreleder Odd Inge Sanden og daglig
leder Heidi Olden Eng orienterte og svarte på spørsmål. Hovedtema
fra gjennomgangen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrets behandling av arbeidsmiljøundersøkelse.
Status for planlegging av nytt bygg / krisesenter.
Sikkerheten for de ansatte (risikovurdering og tiltak) og
samarbeid med politiet.
Økonomi (årsregnskap 2017).
Hovedpunktene i krisesenterets årsrapport for 2017.
Arbeidsmiljøtiltak – aktivitet og kompetanseheving.
Internkontroll og HMS-arbeid, herunder sikkerhetsinstrukser.
Helhetlig tiltakskjede hvor krisesenteret inngår som en del av
tilbudet.

Følgende dokumenter ble overlevert i møtet:
• Notat til kontrollutvalget fra styreleder.
• Beskrivelse av arbeidsmiljøtiltak etter kartlegging gjennomført
av Stamina Helse AS.
Vedtak, enstemmig:

1. Styreleders og daglig leders presentasjon tas til
orientering.
2. Med bakgrunn i presentasjon i møtet tar kontrollutvalget
til orientering at selskapet har gjennomført en rekke
tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet blant de ansatte.
3. Kontrollutvalget har merket seg at leverandør av utført
arbeidsmiljøundersøkelse i Gjøvik Krisesenter IKS i
2017 (Stamina Helse AS) har anbefalt at det vurderes en
ny kartlegging etter innflyttingen i nytt bygg og at
selskapets styre har tatt dette til etterretning.
4. Kontrollutvalget ser på nåværende tidspunkt ikke behov
for ytterligere oppfølging av selskapets arbeid med
arbeidsmiljøet ved Gjøvik Krisesenteret IKS.

SAK NR. 11/2018
Vedtak, enstemmig:

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2017
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.
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SAK NR. 12/2018

EGENEVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS
VIRKSOMHET
Fra behandlingen:
Følgende spørsmål ble reflektert over:
• Gjennomføres møtene på en effektiv og engasjerende måte?
• Er antall møter tilstrekkelig i forhold til saksmengde?
• Klarer kontrollutvalget å ivareta kontrollfunksjonen på en god
måte?
• Hvordan oppfattes utvalget av andre sentrale aktører slik som
kommunestyret og administrasjonen?
• Er roller og ansvarsdeling klar mellom kontrollutvalg,
kommunestyret og administrasjonen?
• Hvordan fungerer samhandling med revisor?
• Hvordan fungerer samhandling med sekretariatet?
I tillegg ble følgende tema drøftet:
• Andre arbeidsmetoder (virksomhetsbesøk og høringer)
• Fellesmøter mellom kontrollutvalg (anbefaling i Departementets
veileder/Kontrollutvalgsboken). Utvalgssekretær orienterte om
forslag fra andre kontrollutvalg i regionen om et fellesmøte i
løpet av 2018.
• Gjennomføring av risikovurderinger, forståelse av «røde flagg»
og kontrollutvalgets evne til å reagere.

Vedtak, enstemmig:

1. Egenevalueringen tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å lage et forslag til
et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i
Gjøvikregionen.

SAK NR. 13/2018

EKSTERNE / STATLIGE TILSYN 2015-2017. OVERSIKT OG
VURDERING AV OPPFØLGING.
Fra behandlingen:
Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte kartleggingen.

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjonen av kartlegging av eksterne/statlige tilsyn
2015-2017 tas til orientering.
2. Administrativ rapportering av gjennomførte tilsyn følges opp
som en del av kontrollutvalgets gjennomgang av
kommunens årsrapport for 2017 (neste møte).
3. Kontrollutvalget etablerer fast praksis med en årlig
gjennomgang av ekstern tilsyn siste 3 år. Sekretariatet bes
om å legge frem sak på dette etter at kommunens årsrapport
foreligger, senest første møte på høsten.
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SAK NR. 14/2018

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2018
Fra behandlingen:
Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken presenterte hovedtemaene
på konferansen:
• Digitalisering
• Arbeidslivskriminalitet
• Etikk
• Personvern

Vedtak, enstemmig:

1. Presentasjon av hovedpunktene på
Kontrollutvalgskonferansen 2018 tas til orientering.
2. Følgende tema fra konferansen følges opp:
• Personvern:
Følges opp slik: Rådmannen inviteres til å orientere om
forslag til ny personopplysningslov og kommunens
arbeid med forberedelse til lovendringen.
• Digitalisering:
Følges opp slik: Kontrollutvalget ønsker innsikt i
kommunens arbeid med digitalisering.
Rådmannen/administrasjonen inviteres til å presentere
hvordan kommunen jobber med digitalisering, herunder
kommunens strategier og mål på området. Hvilke
muligheter og risikoer innebærer digitaliseringen?

SAK NR. 15/2018

REFERATSAKER
Følgende saker ble referert:
1. Kommunestyrets behandling av saker fra kontrollutvalget –
kommunestyrets møte den 15.02.2018:
 K.sak 12/2018: Revisjonsrapport – Kommunens
rusomsorg
 K.sak 13/2018: Oppfølging av oppdrag fra kommunestyret
- Omorganisering av Gjøvik Krisesenter
2. Muntlig henvendelse til kontrollutvalget vedr. eiendomssak
3. Egenerklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer i Innlandet
Revisjon IKS (4 stk)
4. Kundebrev 1/2018 fra Innlandet Revisjon IKS: Avslutning og
behandling av årsregnskap 2017.
5. Henvendelse til kontrollutvalg fra Norsk Brannvernforening vedr.
brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus
6. Invitasjon til fagkonferanse 29-30. mai 2018 – Kontroll og tilsyn
7. Diverse avisartikler
8. Neste møte: Tidspunkt/saksliste
9. Invitasjon til å tegne medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn
(lagt frem i møtet)
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Vedr. referatsak nr. 2:
Sekretariatet orienterte om samtale/mottatt henvendelse. Møtet ble
enstemmig lukket under denne delen av saken, jf. kommunelovens §
31, jf. offentlighetslovens § 13.
Vedtak, enstemmig:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Referatsak nr. 2 tas opp som egen sak på neste møte.

Gjøvik, 19. mars 2018.

RETT UTSKRIFT:
Gjøvik, 19. mars 2018.

________________________
Roar Løken Lunder
leder

Kjetil Solbrækken
utvalgssekretær
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NESTE MØTE
Dato:
Tidspunkt:
Aktuelle saker:

TORSDAG 26. APRIL 2018
KL. 0830
•
•
•
•

Årsregnskap 2017 for Gjøvik kommune – kontrollutvalgets uttalelse
Årsrapport 2017 for Gjøvik kommune
Henvendelse til kontrollutvalget (KU-sak 15/18)
Oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 og bestilling av
foranalyser

Saker til oppfølging senere møter (tidspunkt ikke fastsatt):
• Ny personopplysningslov – hva gjør kommunen? (KU-sak 14/18)
• Digitalisering – orienteringssak (KU-sak 14/18)
• Kommunes arbeid mot arbeidslivskriminalitet inkl. oppfølging av to
politiske vedtak (KU-sak 50/17, pkt. 3)
• Etiske retningslinjer /implementering (KU-sak 09/18, i løpet av 2018)
• Vurdering av forvaltningsrevisjonsprosjekter 2018/2019:
- Skole: Bruk av tvang og makt (KU-sak 71/17)
- PP-tjenesten (KU-sak 50/17, pkt. 4).
- Sykefraværsarbeidet i Gjøvik kommune (KU-sak 79/16)
- Psykiatri (KU-sak 70/16)
- Målstyring (KU-sak 77/16)
• Tema fra kontrollutvalgskonferansen 2017 (KU-sak 51/17):
- Korrupsjonsrisiko og korrupsjonsforebyggende arbeid
• Internkontroll: Risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 12/16)
• Årlig orientering fra administrasjonen/økonomisjef:
- Status økonomisystem og deltakelse i pilotprosjekter Framsikt
(KU-sak 66/16)
- Kostra-analyse v/bruk av Framsikt Analyse.
Bestillinger til sekretariatet:
• Kartlegging eksterne tilsynsrapporter – årlig sak sommer/høst (KU-sak
13/18).
• Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 50/17)
Bestillinger til Innlandet Revisjon IKS:
(ingen)

Møteplan 2018:
• Torsdag 18.01.2018 kl. 0830
• Onsdag 07.03.2018 kl. 0830 – endret til mandag 19.03.2018 kl. 0830
• Torsdag 26.04.2018 kl. 0830
• Onsdag 09.05.2018 kl. 0830
• Torsdag 14.06.2018 kl. 0830
• Torsdag 30.08.2018 kl. 0830
• Torsdag 11.10.2018 kl. 0830
• Torsdag 29.11.2018 kl. 0830
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SAK NR. 17/2018
Gjøvik kommune

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR.
EIENDOMSSAK
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
26.04.2018

Saksbehandler
Sekretær Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Notat (mottatt saksresyme fra innsender, e-post
20.02.2018)

Unntatt off.
Vedlegg 1 er unntatt
fra offentlighet, jf.
off.loven § 13.

Vedlegg:
Vedlegg 1 (UNNTATT OFF.)

FORSLAG TIL VEDTAK:

SAKSOPPLYSNINGER:
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse vedr. en eiendomssak der det påstås at kommunen har
opptrådt uredelig.
Saken er tidligere drøftet i kontrollutvalget, jf. vedtak i kontrollutvalgets møte den 14.04.2016 (sak
25/2016 – Henvendelse til kontrollutvalget vedr. sak om vegrett).
Nytt notat vedr. saken er oversendt kontrollutvalget. Notatet legges frem til drøfting uten forslag til
vedtak. Spørsmålet som må drøftes er om notatet gir nye opplysninger som gir grunnlag for å
gjenoppta saken i kontrollutvalget.
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Kontrollutvalget behandlet og avsluttet saken i sitt møte den 14.04.2016. Nedenfor følger utskrift fra
møteprotokollen der vedtaket i saken fremgår, og hvor det også fremgår at det i f.m. saken ble stilt
spørsmål om inhabilitet hos to av utvalgets medlemmer:
SAK NR. 25/2016

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. SAK OM
VEGRETT
Fra behandlingen:
Sekretær informerte innledningsvis om innkommet spørsmål om
utvalgsleders og nestleders habilitet i forbindelse med saken.
Kontrollutvalget vurderte spørsmålene opp mot forvaltningslovens § 6
annet ledd, dvs. om «andre særegne forhold foreligger som er egnet til
å svekke tilliten til hans upartiskhet». Kontrollutvalget (bestående av
tre medlemmer) besluttet enstemmig at de omtalte forholdene ikke
medførte inhabilitet for verken leder eller nestleder. Leder og
nestleder fratrådte under behandling av egen habilitet.
Møtet ble enstemmig besluttet lukket i forbindelse med behandlingen
av saken, jf. kommunelovens § 31, jf. offentlighetslovens § 13 og 18.

Vedtak, enstemmig:

1. Kontrollutvalget har vurdert henvendelsen med bakgrunn i
oversendte dokumenter og tidligere behandling av samme
sak i kontrollutvalgets møte den 8/10-15.
2. Kontrollutvalget har på nytt vurdert egne undersøkelser i
saken. Kontrollutvalget er fortsatt av den oppfatning at
saken ikke er egnet for oppfølging i kommunens
kontrollutvalg. Det vises her til at saken er prøvd rettslig, jf.
dom i Jordskifteretten den 14.11.2013.

Om kontrollutvalgets behandling av henvendelser fra andre:
I departementets kommentarer til § 4 i forskrift om kontrollutvalg går det frem at kontrollutvalget ikke
har plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det
framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra
andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under
utvalgets kompetanseområde (myndighetsområde) og om det vil prioritere saken.
Kontrollutvalget er et eget forvaltningsorgan, som er underlagt forvaltningsloven. Dette betyr bl.a. at
alle som henvender seg til kontrollutvalget skal få svar om hvordan saken er behandlet. I og med at det
ikke fattes noe enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, kreves det heller ikke at man begrunner et
eventuelt avslag om å prioritere en sak. I praksis forsøker man som regel å grunngi hvorfor man
eventuelt ikke prioriterer å gå videre med saken.
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle klager på
enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som behandler slike saker, i mange kommuner er det
formannskapet. Mange klagesaker videresendes også til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Kontrollutvalget kan likevel på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om
kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen, og evt. bestemme
seg for å gjøre egne undersøkelser.
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SAK NR. 18/2018
Gjøvik kommune

PLANEGGING AV FELLESMØTE FOR
KONROLLUTVALGENE I GJØVIKREGIONEN
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
26.04.2018

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Unntatt off.
Nei

Saksdokumenter:
(ingen)

FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreløpig plan for fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gjøvikregionen tas til orientering.

SAKSOPPLYSNINGER:
Bakgrunn/oppsummering:
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 19.03.2018 i tilknytning til sak der
mulighetene for et samarbeid mellom kontrollutvalgene i regionen ble drøftet. Kontrollutvalget fattet
slikt vedtak i forbindelse med saken (sak 12/2018):
Kontrollutvalget ber sekretariatet planlegge om å lage et forslag til et fellesmøte mellom
kontrollutvalgene i Gjøvikregionen.
Forslag til fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gjøvikregionen og foreløpig plan for et slikt møte er
utarbeidet og legges herved frem til orientering.
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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.

2

Foreløpig forslag til agenda for fellesmøte
0900-0915

Åpning og presentasjonsrunde
- ved 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. 1015).
- Pause (15 min)
- Del 2: Drøfting av behov for forundersøkelse (1030-1050)

1050-1130

Sak: KOMMUNENS VARSLINGSRUTINER, RAPPORTEN «GODE
RÅD FOR ETIKKARBEID» OG KONTROLLUTVALGET SOM
TIPSKANAL
- ved sekretariatet

1130-1215

Pause/mat

1215-1300

Sak: PRESENTASJON AV FELLES INNKJØPSENHET I
GJØVIKREGIONEN, OG VEDTATT ANSKAFFELSESSTRATEGI
- ved leder for felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen

1300-1330

Sak: RISIKOVURDERINGER KNYTTET TIL ANSKAFFELSER OG
ARBEIDET MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET I
GJØVIKREGIONEN
- ved leder for felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen

1330-1345

Pause

1345-1430

Sak: HVORDAN FÅ ØKT FOKUS PÅ KVALITET, PRODUKTIVITET
OG MÅLOPPNÅELSE I FORVALTNINGSREVISJONER?
- ved Innlandet Revisjon IKS v/fagansvarlig for forvaltningsrevisjon
(innledning ved sekretariatet)

1430-1515

Sak: VURDERING AV FELLES REVISJONSPROSJEKTER –
KONTROLLUTVALGENE I GJØVIKREGIONEN
- ved sekretariatet

1515-1530

Oppsummering / avslutning
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SAK NR. 19/2018
Gjøvik kommune

ÅRSREGNSKAP 2017 FOR GJØVIK KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
26.04.2018

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Saksdokumenter:
1. Revisjonsberetning for 2017
2. Årsregnskap 2017 for Gjøvik kommune
3. Årsrapport 2017 for Gjøvik kommune

Unntatt off.
Nei

Vedlegg 1
Vedlegg 2 (jf. eget vedlegghefte)
Vedlegg 3 (jf. eget vedlegghefte)

FORSLAG TIL VEDTAK:
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GJØVIK KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Kontrollutvalget har behandlet Gjøvik kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsrapport for 2017.
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene og
orienteringer fra kommunens revisor og rådmannen/administrasjonen.
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/årsrapport for 2017:
• ……
• ……(fylles ut i møtet)
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 15. april
2018, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2017.
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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.
2.
3.
4.

Kommunens resultat og økonomiske situasjon.
Vesentlige regnskapsmessige og avgiftsmessige problemstillinger i årets regnskap.
Vesentlige avvik i forhold til planer/budsjett/vedtak.
Overordnet intern kontroll og styring (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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Oppfølging av merknader fra kommunestyret eller kontrollutvalget:
Det foreligger ingen vedtak til oppfølging i kommunestyret eller kontrollutvalget som har med
regnskapsførsel eller den del av internkontrollen som har med økonomirutiner å gjøre.
Det vises for øvrig til kontrollutvalgets uttalelse til fjorårets årsregnskap (se under).

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.

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FJORÅRETS ÅRSREGNSKAP:

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GJØVIK KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2016
Kontrollutvalget har behandlet Gjøvik kommunes årsregnskap for 2016. Sammen med
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsrapport for 2016.
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og
presentasjoner i kontrollutvalgets møte av kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og
kommuneadministrasjonen ved rådmann, økonomisjef og regnskapssjef.
Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, uten noen
forbehold eller presiseringer fra revisors side.
Kontrollutvalget har følgende kommentarer årsregnskap og årsrapport for 2016:
a) God budsjettdisiplin og økonomistyring:
Den ordinære driften (sektorenes/tjenesteområdenes resultater) har samlet et
merforbruk på 1,5 million. Dette utgjør kun 0,1 % avvik i forhold til budsjett, noe som
indikerer at det samlet sett er god kontroll på økonomien innenfor de styrbare
områdene av driften.
b) Kommunens økonomiske situasjon:
Hovedinntrykket er at kommunen har en god finansiell stilling og økonomisk
handlefrihet. Kontrollutvalget begrunner dette med:
 Positivt netto driftsresultat – 90,6 millioner kroner: Dette utgjør 3,9 % av brutto
driftsinntekter. Dette er godt over Fylkesmannens anbefalte nivå på minimum 1,75
%.
 Moderat lånegjeld sammenlignet med andre kommuner (langsiktig gjeld er 58,3 %
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av brutto driftsutgifter sammenlignet med kostragruppe 13 som har 83,8 %).
 God likviditet.
 Bra andel frie midler/disposisjonsfond: Kommunen har pr. 31.12.2016 ca. 305
millioner på disposisjonsfond, en økning på ca. 15 millioner fra 2015. Mye av
midlene er bundet opp gjennom vedtak i kommunestyret, men er frie ved at de kan
omdisponeres om nødvendig.
c) Sykefravær:
Kontrollutvalget har merket seg at samlet sykefravær i 2016 var 9,3 %, omkring samme
nivå som i 2015 (9,2 %). Dette er under målsettingen om maksimum 8,3 % sykefravær
som ble satt i styringsdokumentet for 2016.
d) Kommunens finansforvaltning – omfang, avkastning og bufferfond:
Kommunen har pr. 31.12.2016 totalt ca. 1 040 millioner kroner til forvaltning.
Avkastningen i 2016 var 4,1 %, dvs. godt over målet i finansreglementet om å skape en
meravkastning på 0,5 % -1 % ut over gjennomsnittlig lånerente som i 2016 var på 2,1
%.
For å møte usikkerheten i finansmarkedene har kommunen et bufferfond som skal
håndtere svingninger uten at det får konsekvenser for kommunes drift og
tjenesteproduksjon. Pr. 31.12.2016 er bufferfondet 28,5 millioner. Dette er langt under
målsettingen i vedtatt finansreglement om et bufferfond på to standardavvik, beregnet
til mellom 70-80 millioner.
Kommunens reviderte finansreglement gir mulighet for økt eksponering i aksjer, noe
som gir økt risiko. Dersom kommunen velger å benytte denne muligheten vil det bli
behov for ytterligere økt bufferfond.
e) Bekymringsfull utvikling i pensjoner:
Kontrollutvalget vil uttrykke generell bekymring i forhold til pensjoner og vil særlig
peke på følgende forhold:
-

Premieavviket (=utsatt kostnadsføring av pensjon) viser en stadig økende tendens,
og er nå oppe i 166,7 millioner. Da kommunen pr. d.d. kun har avsatt ca. 11
millioner til å møte disse kostnadene, står kommunen overfor store merbelastninger
i driften i årene fremover.

-

Netto pensjonsforpliktelser (forskjellen mellom regnskapsførte/beregnede
pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser) utgjør pr. 31.12.2016 hele 516 millioner.
Kontrollutvalget forstår det slik at beløpet i hovedsak skyldes beregningstekniske
forhold knyttet til bokførte pensjonsmidler (eiendel i balansen) og
pensjonsforpliktelser (gjeldspost i balansen).

Kontrollutvalget tar til orientering at det fortsatt vurderes å etablere egen
pensjonskasse, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner, med tanke på
reduksjon av de årlige pensjonskostnadene.
f) Selvkostfond – vann og avløp:
Kontrollutvalget har merket seg at bokført selvkostfond innenfor vann og avløp har stått
nærmest urørt de siste 5 årene og at områdene har gått med «overskudd» 4 av de siste 5
årene.
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Etter kontrollutvalgets mening er kommunens praksis på området ikke i tråd med
Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for beregning av selvkost
(H 3/14) som legger til grunn at framføring av overskudd bør holdes innenfor et
perspektiv på 3-5 år.
Med bakgrunn i dette mener kontrollutvalget at det er behov for en gjennomgang av
gebyrfinansieringen innen vann og avløp. Rådmannen oppfordres til å følge opp dette.
Kontrollutvalget mener det også bør vurderes å foreta beregning av selvkost på flere
områder enn det som gjøres i dag, eksempelvis byggesaksgebyrer og
skolefritidsordningen. Rådmannen oppfordres til å se nærmere på dette.
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. 20/2018
Gjøvik kommune

REFERATSAKER
Sluttbehandles i:

Kontrollutvalget

Behandling
Kontrollutvalget

Møtedato
26.04.2018

Saksbehandler
Kjetil Solbrækken

Unntatt off.
Nei

Saksdokumenter:
1. Sykefraværet økte – ikke i nærheten av målet (artikkel i Kommunal
Rapport 27.03.2018)

Vedlegg 1

2. Saksfremlegg kommunestyrets sak 37/2018 Telemarksmodellen
(møte den 22.03.3018)

Vedlegg 2

3. Kommunalnytt nr. 1/2018 (fra regjeringen.no)

Vedlegg 3

4. Diverse avisartikler

Vedlegg 4

5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Muntlig orientering

FORSLAG TIL VEDTAK:
Referatsakene tas til orientering.
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