
 
 

 

 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Våler 
 
 
 
Møtedato: 26.02.2020,  
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl.10.15  
Møtested: Rådhuset, møterom Kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.:  20/1- 20/10  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Tom André Brubakk x  

Ronja Johansen Ikke møtt  

Fredrik Bjerketvedt Meldt forfall Jan Dahler 

Inger Marie Drillestad Standal x  

Egil Holm x  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen 
Møtende fra revisjonen: Konst.daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Casper 
Støten. 
Møtende fra administrasjonen: Konstituert rådmann Harald Hammer    
Andre: Ordfører. 
 
 
 

……………………. ……………………. 
(navn leder) (navn medlem) 

   
 

Merknader 

Daglig leder i ØKUS, Anita Dahl Aannerød, var inhabil i sak 20/4 og fratrådde derfor møtet i 
saken. 
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PS 20/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. (Saken legges frem uten forslag til vedtak) 

Kontrollutvalget Vålers behandling 26.02.2020: 

Kontrollutvalget godkjente innkalling og saksliste 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 26.02.2020: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
 
PS 20/2 Godkjenning av protokoll fra møte 13.11 2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Protokoll fra møte 13.11 2019, godkjennes  

Kontrollutvalget Vålers behandling 26.02.2020: 

Som innstilling. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 26.02.2020: 

1. Protokoll fra møte 13.11 2019, godkjennes.  
 



 
 

 

PS 20/3 Rutine for godkjenning av protokoll 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av 
protokoll», den som leder møtet skal alltid signere 
 

2. Protokoll godkjennes elektronisk snarets mulig og signeres i påfølgende møte. 
 

3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent 

Kontrollutvalget Vålers behandling 26.02.2020: 

Som innstilling. Egil Holm ble valgt til å signere protokoll sammen med kontrollutvalgsleder 
Tom Andrè Brubak. Enstemmig. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 26.02.2020: 

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av 
protokoll», den som leder møtet skal alltid signere 

 
2. Protokoll godkjennes elektronisk snarets mulig og signeres i påfølgende møte. 

 
3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk 

godkjent. 
 

4.  Egil Holm velges til å signere dagens protokoll for dagens møte, sammen med Tom 
Andrè Brubak. 

 
 
PS 20/4 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i sykehjemstjenesten 
for Våler kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenesten for 

Våler kommune», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter 

seg til revisjonens anbefalinger knyttet til problemstilling 1.  
 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunen vurderer konkrete tiltak for å tilrettelegge 

bedre for personer med demens og for å gi nødvendig tilpasset rehabilitering.  

 
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenesten for 

Våler kommune» til etterretning.  
 

Kommunestyret merker seg at kvaliteten i tjenesten i hovedsak oppleves som god, 

men kommunen har et forbedringspotensial knyttet til systemer og rutiner for kvalitet i 

tjenesten. 
 

2: Kommunestyret ber rådmannen om følge opp rapportens anbefalinger, samt 

anbefalingen fra kontrollutvalget: 



 
 

 

 Kommunen bør, som ledd i arbeidet med å innføre elektronisk kvalitetssystem, 

gjennomgå prosedyrer og rutiner slik at kvalitetssystemet inneholder riktig 

informasjon. 
 

 Kommunen bør innføre jevnlige bruker- og pårørendeundersøkelser for å 

systematisere brukermedvirkningen  
 

 Kommunen bør vurdere konkrete tiltak for å tilrettelegge bedre for personer 

med demens og for å gi nødvendig tilpasset rehabilitering 
 

3: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett 
år etter kommunestyret behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 

Kontrollutvalget Vålers behandling 26.02.2020: 

Enstemmig som innstilling. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 26.02.2020: 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenesten for 

Våler kommune», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter 

seg til revisjonens anbefalinger knyttet til problemstilling 1.  
 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunen vurderer konkrete tiltak for å tilrettelegge 

bedre for personer med demens og for å gi nødvendig tilpasset rehabilitering.  

 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i sykehjemstjenesten for 

Våler kommune» til etterretning.  
 

Kommunestyret merker seg at kvaliteten i tjenesten i hovedsak oppleves som god, 

men kommunen har et forbedringspotensial knyttet til systemer og rutiner for kvalitet i 

tjenesten. 
 

2: Kommunestyret ber rådmannen om følge opp rapportens anbefalinger, samt 

anbefalingen fra kontrollutvalget: 
 

 Kommunen bør, som ledd i arbeidet med å innføre elektronisk kvalitetssystem, 

gjennomgå prosedyrer og rutiner slik at kvalitetssystemet inneholder riktig 

informasjon. 
 

 Kommunen bør innføre jevnlige bruker- og pårørendeundersøkelser for å 

systematisere brukermedvirkningen  
 

 Kommunen bør vurdere konkrete tiltak for å tilrettelegge bedre for personer 

med demens og for å gi nødvendig tilpasset rehabilitering 
 

3: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett 
år etter kommunestyret behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 

 



 
 

PS 20/5 Prinsippavklaringssak 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling 

Kontrollutvalget Vålers behandling 26.02.2020: 

Kontrollutvalget drøftet saken og kom frem til at de ønsket at rådmannen skal bli invitert til 
enkeltsaker/enkeltmøter. Enstemmig. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 26.02.2020: 

Rådmann blir invitert til enkeltsaker/enkeltmøter. 

 
 
PS 20/6 Informasjon fra rådmann angående tidligere 
budsjettoverskridelse i oppvekst og kultur 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling. 

Kontrollutvalget Vålers behandling 26.02.2020: 

Rådmann ga informasjon og svarte på følgende spørsmål:  
 

1. Har rammeområdet, oppvekst og kultur, hatt budsjetterings- rapporterings-, og 
oppfølgingsrutiner som skiller seg fra de andre rammeområdene i kommunen? Hvis ja, 
hva er skilnadene og hva er grunnen til disse forskjellene med hensyn på 
budsjetterings-, rapporterings - og oppfølgingsrutiner?  
Rådmannens svar: Rammeområdet oppvekst og kultur har samme oppfølgingsrutiner 
som de andre rammeområdene. 
 

2. Hvordan har vedtatt delegeringsreglement blitt gjennomført og fulgt opp om det har 
vært brudd på lovfestet regelverk inkludert budsjettering og budsjettoppfølging? 
Rådmannens svar: Rådmannen kjenner ikke til at det har vært brudd på reglement. 
 

3. Grunnskolens informasjonssystem (GSI) brukes av forskere, journalister og andre som 
er interessert i utdanningsstatistikk på alle nivåer fra skolenivå til nasjonalt nivå. 
Skoleeier skal rapportere status i oktober hvert år. Er det sammenheng mellom tallene 
som framkommer i GSI og i budsjetteringen? Hvilke kilder brukes som grunnlag ved 
budsjettering? 
Rådmannens svar: Det er ingen direkte sammenheng mellom GSI-tall og budsjettering. 
Det er elevtall og klassestørrelser som er styrende for budsjettprosessen. 
 

4. Hvordan sikrer det nye budsjett- og økonomisystemet som innføres at 
budsjettprosessen, økonomioppfølging og rapportering er transparent og kontrollerbart, 
i tillegg til at avvik blir fulgt opp og lukket jevnlig og ofte nok? 
Rådmannens svar: Dette er under utvikling. Det vil bli hyppigere rapporteringer til 
kommunestyret. 
 

5. Kontrollutvalget ønsker også en redegjørelse for forventede eller opplevde 
konsekvenser for brukerne av tjenestene/ ansatte inkl. bemanning som følge av 
budsjettoverskridelsene. 



 
 

Rådmannens svar: Det vil ikke medføre konsekvenser for brukerne av tjenester eller 
ansatte. Det er gjort en budsjettjustering av kommunestyret. Det er ikke i gangsatt 
kostnadsreduserende tiltak. 

 
Kontrollutvalget fikk mulighet til å stille spørsmål, som rådmannen besvarte. Kontrollutvalget 
valgte å ta informasjonen til orientering, men ber revisjonen følge opp saken i forbindelse med 
revisjon av årsregnskapet. Enstemmig. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 26.02.2020: 

Kontrollutvalget tar informasjonen i saken til orientering. Kontrollutvalget ber revisjonen følge 
opp saken i forbindelse med revisjon av årsregnskapet. 

 
 
PS 20/7 Informasjonsaker fra rådmann 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling. 

Kontrollutvalget Vålers behandling 26.02.2020: 

Rådmann ga kontrollutvalget en orientering om følgende områder: 

 Fremdrift ny skole Kirkebygden: 

 Fremdrift Svinndal gymsal: 

 Kommunens innkjøpsavtaler. Hvilke avtaler finnes, og hvordan etterfølges de. 

 Tilstandsrapport for grunnskolen, hvordan det går med arbeidet og hvilke tiltak er 
gjennomført per dags dato. 

 
Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart. Kontrollutvalget valgte å ta informasjonen til 
orientering. Enstemmig. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 26.02.2020: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
 
PS 20/8 Rutiner ved kontroll av selvkostområdet 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 

Kontrollutvalget Vålers behandling 26.02.2020: 

Revisjonen orienterte om sin metodikk ved revisjon av selvkostområdet. Kontrollutvalget tok 
informasjonen til orientering. Kontrollutvalget ønsket at revisjonen skal gjennomføre en 
etterlevelsesrevisjon på området selvkost. Enstemmig. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 26.02.2020: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber revisjonen levere en etterlevelsesrevisjon på selvkostområdet. 



 
 

PS 20/9 Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 godkjennes 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering 

Kontrollutvalget Vålers behandling 26.02.2020: 

Som innstilling. Enstemmig. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 26.02.2020: 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 godkjennes 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering 

 

 
PS 20/10 Eventuelt 

Kontrollutvalget Vålers behandling 26.02.2020: 

Kontrollutvalget gjennomførte en evaluering av dagens møte. 
 
 

 


