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MØTEINNKALLING
Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023
Dato:
Sted:
Arkivsak:

22.03.2021 kl. 08:15
Skarnes
18/00083

Kontrollutvalgets
medlemmer:

Ole Sverre Spigseth (H) – leder
Veslemøy Nordset (BL) – nestleder
Grete Sparby (AP)
Terje Hagen (PP)
Bjørg Thoner (SP)
Forfall må meldes så snart som mulig til telefon 92817925 eller
Anne.Haug@gs-iks.no
Ordfører Knut Hvithammer
Revisjon Øst IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/Rolf Berg
oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Magnus Michaelsen/Jo Erik
Skjeggestad
Rådmann Frank S. Hauge
Daglig leder i Revisjon Øst IKS, Morten Alm Birkelid
Varamedlemmene (til orientering).
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Sekretariatsleder Anne Haug
Ordfører Knut Hvithammer til sak 20/21
Rådmann Frank S. Hauge til sak 16 /21, 17/21, og 18/21
Leder Barnevern i Odal til sak 18/21
Revisjon v/ forv.rev. Mathias G. Sem til sak 19/21
Revisjon Øst IKS v/ daglig leder til sak 21/21
Revisjon v/ Morten A. Birkelid og forv.rev. Terje Harstad til sak 22/21

Forfall:
Ordfører:
Revisor:
Innkallingen sendes
også til:
Kopi av innkallingen
sendes til:
Sekretær:
Invitert til sak:

Hele sakslisten med
vedlegg legges på

http://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/ og på
kommunens hjemmeside.

SAKSKART

Ca tid for
behandling

Hvem
deltar:

Saker til behandling
15/21

19/0003221

Sak S-15/21 Referater, orienteringer
og diskusjoner

08.15

16/21

18/00038112

Sak S-16/21 Samtale med
rådmannen

08.45

Rådmann

17/21

19/0002214

Sak S-17/21 Oppfølging av
forvaltningsrevisjon GIR IKS

09.30

Rådmann
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10:00

Leder
Odal
barnevern
/
Rådmann

Sak S-19/21 Prosjektplan for
forvaltningsrevisjon Barn og unges
oppvekst i Sør-Odal

10:45

Revisjon

Lunsj

11.30

Sak S-18/21 Oppfølging av
forvaltningsrevisjon Barnevern

20/21

18/0006636

Sak S-20/21 Samtale med
ordføreren

12.00

Ordfører

18/0001089

Sak S-21/21 Informasjon om
Revisjon Øst IKS sin interne
kvalitetssikring (ISQC1)

12.45

21/21

Revisjon
v/ daglig
leder

Sak S-22/21 Rapport fra bestilt
undersøkelse tilknyttet utstyr fra
nedlagte grendeskoler i Sør-Odal

13.15

Revisjon

18/0017222/21
19
23/21

18/0008939

Sak S-23/21 Eventuelt

14.00

Kongsvinger 15.3.21
Ole Sverre Spigseth
Kontrollutvalgsleder

Anne Haug
sekretariatsleder
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00032-21
Anne Haug

Saksgang

Møtedato

Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

22.03.2021

SAK S-15/21 REFERATER, ORIENTERINGER OG DISKUSJONER
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering
Vedlegg:
1. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2021

Saksframstilling:
Orienteringer/diskusjoner
▪ Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem
forbereder en orientering til de øvrige).
o Saker fra formannskapet – Ole Sverre Spigseth
o Saker fra oppvekst og kultur – Grete Sparby og Bjørg Thoner
o Saker fra næring, miljø og klimautvalget – Terje Hagen
o Saker fra helse og omsorg – Veslemøy Nordset
▪ Kommunestyrets saker og vedtak.
▪ Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets
leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
▪ Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En
oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på https://www.konsekost.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/
▪ Eventuelle mediesaker.
▪ Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer
▪ Kontrollutvalgskonferansen april 2021 – påmelding
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KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE

Tiltaksplan og oppfølging av saker
Sør-Odal kommune
Utgangspunktet for oppgaver knyttet til:
• regnskapsrevisjon er bl.a. relatert til § 3 i forskrift om kontrollutvalget og revisjon og koml. § 24-9.
• forvaltningsrevisjon er bl.a. relatert til koml. § 23-3, samt plan for forvaltningsrevisjon.
• eierskapskontroll er bl.a. relatert til koml. § 23-4, samt plan for eierskapskontroll.
• kontrollutvalgets påseansvar er bl.a. relatert til koml. § 23-2.
• budsjettbehandlingen er bl.a. bl.a. relatert til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.(Kontrollutvalget
følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet.)
• kontrollutvalgets rapportering er bl.a. relatert til koml. § 23-5.

Møte
Fortløpende rapportering

Kontrollutvalgets saker 2021
•
•
•

•
I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmer det

•
•

•
•
•
Mandag 8.2.21

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.
Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske
utvalg.
Kontrollutvalget har valgt å fordele følgende utvalg mellom seg (oppfølging):
o Saker fra formannskapet – Ole Sverre Spigseth
o Saker fra oppvekst og kultur – Grete Sparby og Bjørg Thoner
o Saker fra næring, miljø og klimautvalget – Terje Hagen
o Saker fra helse og omsorg – Veslemøy Nordset
Grete Sparby og Terje Hagen er kontrollutvalgets representant i kommunestyret.
Samtale med ordfører og rådmann.
Rapporteringer fra rådmannen:
o Økonomisk situasjon – inkludert byggeprosjekter.
o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling).
o Oppfølging av kommunestyrevedtak (hyppighet avtales senere)
o Sykefravær.
o Tilsynssaker.
Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt
møte).
Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen
av disse.
Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.
Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker (kommunedirektøren).
Bestilt undersøkelse fra Revisjon Øst IKS tilknyttet utstyr fra nedlagte
grendeskoler i Sør-Odal, jf. e-post 16.12.20.
Bestilling av FR i tråd med plan for FR for 2021-2024.
Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp (vinter 2021) utsatt til mars
Vurdering av bestilling av eierskapskontroll iht. plan for EK 2021-2024
Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon for 2020, jf. NKRFs veiledere.
Oppdragsansvarlige revisorers habilitetserklæring for 2021.
Oppdragsavtale 2021.
Statusrapport oppdragsavtale for 2020, andre halvår (31.12.20). Søke om
overførsel av timer fra 2020
Engasjementsbrev
Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 behandles og oversendes deretter
kommunestyret til behandling.
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KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE

Møte

Kontrollutvalgets saker 2021
Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført
forvaltningsrevisjon (rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger), skal gå
fram av kontrollutvalgets årsrapport.
Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten.
• Oppfølging FR i GIR IKS (innen 31.3.21)
• Oppfølging av FR Barnevern (innen 31.3.21)
• Informasjon om Hedmark Revisjon IKS sin interne kvalitetssikring (ISQC1)
• Prosjektplan for bestilling av FR Barn og unges oppvekst i Sør-Odal
• Husk Rådmann før 12
• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 (+revisjonsberetning)
• Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2020
• Ytterligere oppfølging FR internkontroll juni 2021.Jf sak 31/19 og 41/19
(HUSK be om skriftlig tilbakemelding fra rådmannen i mai)
• En oppfølging av avvikssystemet, jf. KU-sak 55/20 (siste møtet før
sommerferien).
• Ressursbruken i Glommasvingen – mange tiltak, hvordan virker de? Ber om
orientering fra rådmann
• Prosjektplan for bestilling av «overordnet» eierskapskontroll
• FR rapport Innkjøp
• HUSK RÅDMANN FØR 12

Mandag 22.3.21

Mandag 10.5.21

Mandag 6.9.21

•

•
•

Rapportering til kontrollutvalget om "Forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen".
Oppfølging FR Miljøarbeidertjenesten (innen 1.9.20). (jf. KU sak 42/19 og
42/20).
Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2021 (30.6.21)
FR rapport beredskap

Mandag 25.10.21

•
•
•

Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2021
Risiko- og vesentlighetsvurderingen for forenklet etterlevelseskontroll.
Forslag til budsjett for kontroll- og kontrollarbeidet for 2022.

Mandag 29.11.21

•

Kontrollutvalgets årsplan for 2022 vedtas og oversendes deretter til
kommunestyret til orientering.

2022

•
•

•

____________________________________________________________________________
Tiltaksplan og oppfølging av saker 2021
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Møte

Saknr.

Sak

Vedtak

8.2.21

1/21

Referater, orientering og diskusjoner

Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering

✓

2/21

Samtale med ordføreren

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering

✓

3/21

Samtale med rådmannen

✓

4/21

Interimrapport 2020

Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til
orientering
Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering

5/21

Vurdering av kontrollutvalgets
påseansvar for regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon for 2020
Oppdragsansvarlige revisorers
habilitetserklæring for 2021

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av
1. Vurdering av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon pr. 31.12.20

✓

Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes og
regnskapsrevisorers egenvurdering av uavhengighet for Sør-Odal kommune
for 2021 til orientering
1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering

✓

6/21

Sendes/
Behandlet
behandles

Oppfølging

Ferdig

✓

7/21

Kontrollutvalgets årsrapport 2020

8/21

Oppdragsavtale 2021

Oppdragsavtalen med Revisjon Øst IKS for 2021 godkjennes

✓

9/21

Statusrapport oppdragsavtale for 2020,
andre halvår (31.12.20)
Engasjementsbrev

Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtalen pr. 31.12.20 og
revisjonens benchmarking til orientering
Kontrollutvalget tar engasjementsbrev for Sør-Odal kommune til orientering

✓

10/21
11/21

Bestilling av FR i tråd med plan for FR
for 2021-2024

1.
2.

12/21

Vurdering av bestilling
eierskapskontroll iht. plan for EK 20212024

1.

2.

Oversendt
KS for
behand.
10.2.21

✓

Kontrollutvalget viser til foreslått plan for forvaltningsrevisjon for
Sør-Odal kommune for 2021-2024 og bestiller en prosjektplan med
utgangspunkt i Barn og unges oppvekst i Sør-Odal
Prosjektplanen legges frem i møte før sommeren

Behandles i
mars

Kontrollutvalget viser til vedtatt plan for eierskapskontroll for SørOdal kommune for 2021-2024 og bestiller en prosjektplan med
utgangspunkt i eierskapskontroll for å undersøke hvordan kommunes
systemer og rutiner fungerer i praksis
Prosjektplanen legges frem før sommeren

Prosjektplan
bestilt
10.2.21

______________________________________________________________________________________
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KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE

13/21

14/21

Bestilt undersøkelse fra Revisjon Øst
IKS tilknyttet utstyr fra nedlagte
grendeskoler i Sør-Odal, jf. e-post
16.12.20
Eventuelt

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Revisjon Øst IKS til foreløpig
orientering
Ingen saker

____________________________________________________________________________
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Forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller Frist

Oppfølging

Barnevern
GIR
Internkontroll
Miljøarbeidertjenesten
Beredskap
Innkjøp

Innen 31.3.21
Innen 31.3.21
Juni 2021
Juni 2021(Ytterligere oppfølging)

Mars 2020
Våren 2020
2019
2019
Innen juni 2021
Februar 2021

____________________________________________________________________________
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5

16/21 Sak S-16/21 Samtale med rådmannen - 18/00038-112 Sak S-16/21 Samtale med rådmannen : Sak S-16/21 Samtale med rådmannen

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00038-112
Anne Haug

Saksgang

Møtedato

Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

22.03.2021

SAK S-16/21 SAMTALE MED RÅDMANNEN
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.
Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Kontrollutvalget inviterer rådmann Frank Hauge til en samtale hvor vi kan diskutere generelle
problemstillinger i Sør-Odal kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om
saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.
Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen:
o Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den
økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i
investeringsregnskapet.
o Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.
o Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden
forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).
o Oppfølging av KS-saker.
o Sykefraværet i kommunen.
I tillegg ønsker kontrollutvalget en orientering om situasjonen rundt Slåstad samfunnshus og
leietager her.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00022-14
Anne Haug

Saksgang

Møtedato

Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

22.03.2021

SAK S-17/21 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON GIR IKS
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering
Vedlegg:
1. Brev fra daglig leder GIR IKS, datert 12.3.21.

Saksframstilling:
I tråd med plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, bestilte kontrollutvalget i møtet
14.1.19 en selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i GIR IKS med følgende problemstillinger:
1) I hvilken grad beregner GIR IKS selvkost i henhold til lov, forskrift og gjeldende
retningslinjer?
2) Hvordan sikrer GIR IKS at det ikke forekommer kryssubsidiering eller at
gebyrbelagte tjenester belastes med kostnader de ikke skal belastes med?
3) Hva slags betalingsrutiner har GIR IKS ved innsamlingsstasjonene, og hvordan
sikres det at rutinene følges?
4) Hvor kostnadseffektivt drives selskapet, f.eks. sett i forhold til lignende selskaper
Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 4.6.20, og i kommunestyret den 14.9.20 med
følgende vedtak:
a) Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon i GIR IKS til orientering.
b) Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra selskapet og eierkommunene om
hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 31.3.21.
Rapporten ligger på https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/nord-odal-kommune/
Revisjonen konkluderer med følgende:
«Vårt inntrykk er at det gjøres mye bra i GIR IKS når det gjelder selvkostberegning,
betalingsrutiner og kostnadseffektiv drift. Vi mener likevel det er behov for å gjøre enkelte
tilpasninger for fullt ut å etterleve de anbefalinger som gjelder for selvkostberegningene. Det
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er også muligheter til forbedringer når det gjelder rutiner for betaling ved
gjenvinningsstasjonene og når det gjelder rapportering opp mot kostnadseffektiv drift.»
Revisjon har gitt noen anbefalinger, jf. rapporten kapittel 11:
«Med bakgrunn i revisors vurderinger og konklusjoner anbefaler vi at GIR IKS bør:
• Vurdere å avholde eiermøter i forbindelse med budsjettvedtaket i
representantskapet.
• Vurdere å innføre separat regnskapsføring for husholdningsdelen og
næringsdelen i selskapet.
• Vurdere følgende endringer i selvkostberegningen:
▪ Utelate ordinære renteinntekter
▪ Utelate honorarer til representantskapsmedlemmer
▪ At det foretas en fordeling av balanseført egenkapital mellom
selvkost- og næringsdelen i selskapet, og at det beregnes
kalkulatoriske renter på den delen som beskriver seg fra
selvkostdelen.
• Utarbeide felles skriftlige rutiner, eller ta inn en presisering i kvalitetshåndboka,
som beskriver hvordan de ansatte skal forholde seg med hensyn til de som skal
betale for levering av avfall. Det bør gjøres for å sikre at dette blir gjort mest
mulig likt ved de ulike gjenvinningsstasjonene.
• Utarbeide skriftlige rutiner for avstemming av, og forberedelse av bokføring av
kasseoppgjør og fakturering.
• Legge ut mer informasjon om regler/fremgangsmåte for levering av næringsavfall
på GIR IKS sine internettsider.
• Vurdere å gjennomføre systematiske stikkprøvekontroller på om
betalingsrutinene fungerer, og at en også tar i bruk GIR IKS sitt avvikssystem på
dette området. Det presiseres imidlertid at oppfølgingstiltakene må stå i stil med
omfanget av innbetalinger.
• Vurdere å delta i den nasjonale renovasjonsbenchmarkingen med jevne
mellomrom slik at selskapet og eiere kan danne seg et mer helhetlig bilde av
status for virksomheten.
Ut over dette har vi følgende anbefaling som også omfatter GIR IKS sine eierkommuner:
• Eierkommunene bør vurdere om det bør følge med mer grunnlagsinformasjon fra
GIR IKS til kommunestyre-sakene som gjelder gebyrfastsettelse.
• GIR IKS og eierkommunene bør avklare hvem som skal beregne og presentere
den totale selvkostberegningen for renovasjonstjenestene. GIR IKS eller
eierkommunene.»
Kontrollutvalget har som oppgave å følge opp hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp av
henholdsvis selskapet og administrasjonen. Vi har bedt om en skriftlig tilbakemelding fra daglig leder
i selskapet, Trond Sørensen om hvordan anbefalingene er fulgt opp. Brev er mottatt i sekretariatet den
12.3.21 , jf. vedlegg 1.
I tillegg har vi invitert rådmannen Frank S. Hauge til å komme og informere om anbefalingene som
omfatter GIR IKS sine eierkommuner.
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Saksbehandler: Trond Sørensen, tlf 62 96 01 80
Gjelder gnr/bnr:
Vår dato:

12.03.2021

Vår ref.:

077-21

Deres dato:

02.03.2021

Deres ref:

Anne Haug

KONSEK Øst IKS
Att: Anne Haug
Sendes kun pr e-post
Oppfølging av forvaltningsrevisjon
Vi viser til tidligere rapport fra Hedmark Revisjon fra mars 2020, samt vår tilbakemelding på
rapporten fra forvaltningsrevisjonen datert 28.02.2020. Punktene i vår tilbakemelding er oppdatert i
sammenstillingen nedenfor.

Våre oppdaterte kommentarer til revisors anbefalinger:
•

Vurdere å avholde eiermøter i forbindelse med budsjettvedtaket i representantskapet.

Dette punktet er i tråd med dokumentet ”God selskapsstyring i Kongsvingerregionen”. Her heter det i
pkt 3.4.1 at ”Det skal avholdes eiermøte i forkant av budsjettvedtak i eierorganet.”
GIR vil innkalle til eiermøte i forkant av budsjettmøtet i GIRs representantskap. Dette iverksettes fom
regnskapsåret 2021 / Budsjettåret 2022.
•

Vurdere å innføre separate regnskaper for husholdningsdelen og næringsdelen i selskapet.

Det er avklart at våre regnskapssystemer kan håndtere fortløpende fordeling av kostnader mellom
husholdning og næring. Fordelingsfaktorene vil baseres på fjorårets volumer og aktivitet, og vil
således ikke bli 100% korrekt, men vår vurdering, i samråd med EnviDan AS, er at dette er godt
innenfor kravet om fortløpende og oppdaterte regnskaper for hhv husholdnings- og næringsdelen av
selskapet. Endringene vil iverksettes fra og med regnskapsåret 2021.

•

Vurdere følgende endringer i selvkostberegningen:
o Utelate ordinære renteinntekter
o Utelate honorarer til representantskapsmedlemmer
o At det foretas en fordeling av balanseført egenkapital mellom selvkost- og
næringsdelen i selskapet, og at det beregnes kalkulatoriske renter på den delen som
beskriver seg fra selvkostdelen.

Disse endringene er innført og iverksatt fra og med selvkostkalkylen som er under utarbeiding for
regnskapsåret 2020.
•

Utarbeide felles skriftlige rutiner, eller ta inn en presisering i kvalitetshåndboka, som
beskriver hvordan de ansatte skal forholde seg med hensyn til de som skal betale for levering
av avfall. Det bør gjøres for å sikre at dette blir gjort mest mulig likt ved de ulike
gjenvinningsstasjonene.

Glåmdal Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS

Hærnesv 299
2116 Sander

Telefon 62 96 01 80
Telefaks 62 96 01 90 62
96 01

E-post: post@gir.hm.no
www.gir.hm.no

Organisasjonsnummer
NO 870 963 882
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Dette vil bli gjennomgått ved revisjon av vår ”håndbok for gjenvinningsstasjonene”.
•

Utarbeide skriftlige rutiner for avstemming av, og forberedelse av bokføring av kasseoppgjør
og fakturering.

Slike skriftlige rutiner er utarbeidet og implementert i vår økonomimoppfølging.
•

Legge ut mer informasjon om regler/fremgangsmåte for levering av næringsavfall på GIR IKS
sine internettsider.

På dette punktet har vi valgt å ikke følge revisors anbefaling.
Administrasjonen er av den oppfatning at GIR er et selskap som skal håndtere
husholdningsrenovasjonen i de 4 eierkommunene. Næringskunder er det forutsatt at leverer sitt avfall
til en av de eksisterende næringsaktørene i regionen. Vi ønsker ikke, og verken oppfordre til at
næringskunder leverer til gjenvinningsstasjonene, eller at vi opptrer i konkurranse med de
næringsaktørene som er i regionen.
•

Vurdere å gjennomføre systematiske stikkprøvekontroller på om betalingsrutinene fungerer,
og at en også tar i bruk GIR IKS sitt avvikssystem på dette området. Det presiseres imidlertid
at oppfølgingstiltakene må stå i stil med omfanget av innbetalinger.

Vi merker oss at revisjonen mener at kontrolltiltak må stå i forhold til omfanget av innebetalinger.
Ettersom husholdningene stort sett kan levere avfall gratis på våre gjenvinningsstasjoner, er dette
omfanget forsvinnende lite. Foreløpige regnskapstall for 2019, tilsier at totale inntekter på
gjenvinningsstasjonene er ca. 300.000,-, som tilsvarer om lag 0,5% av totalinntektene til GIR. Av dette
igjen er ca 70% kortbetalinger .
GIR vil gjennomføre stikkprøvekontroller av betalingssystemet på gjenvinningsstasjonene etter behov.

•

Vurdere å delta i den nasjonale renovasjonsbenchmarkingen med jevne mellomrom slik at
selskapet og eiere kan danne seg et mer helhetlig bilde av status for virksomheten.

GIR har deltatt en gang tidligere, i 2014. Dette viste seg som en meget arbeidskrevende og relativt
dyr prosess. Vi har fortløpende vurderinger om vi skal delta flere ganger. Foreløpig har vi vurdert det
dit hen at vi ikke ønsker å bruke store interne ressurser og et relativt høyt deltakergebyr på å delta i
dette på nåværende tidspunkt.
GIR er også kjent med at det i våre bransjeorganisasjoner, Avfall Norge og KS-Bedrift Avfall, er et
pågående arbeid for å kunne forenkle arbeidet og redusere kostnadene ved å gjennomføre en slik
benchmarking. Dersom det blir en forenkling og redusert deltakergebyr, vil beslutningen om å delta
bli enklere for oss.

Med vennlig hilsen
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Trond Sørensen
Daglig leder

Glåmdal Interkommunale
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Hærnesv 299
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Telefon 62 96 01 80
Telefaks 62 96 01 90 62
96 01

E-post: post@gir.hm.no
www.gir.hm.no

Organisasjonsnummer
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00049-9
Anne Haug

Saksgang

Møtedato

Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

22.03.2021

SAK S-18/21 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON
BARNEVERN
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar orienteringen fra leder barnevern og rådmannen til orientering
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
I tråd med revidert plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Odal kommune for 2019-2020 bestilte
kontrollutvalget i møtet 10.5.19 en forvaltningsrevisjon i Barnevern med følgende
problemstillinger:
1. Har Sør-Odal og Nord-Odal kommuner rutiner for forebyggende arbeid og tidlig innsats
som sikrer etterlevelse av regelverk og anbefalinger på området?
2. Har Odal barneverntjeneste en hensiktsmessig samhandling med andre
kommunale enheter i det forebyggende arbeidet og for tiltaksarbeidet?
3. Er kommunens praksis for oppfølging av barn i fosterhjem og fosterhjemmene i tråd
med lovpålagte krav?
Rapporten ligger på https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/nord-odal-kommune/
Revisjonen konkluderer med at Odal barneverntjeneste har mange gode rutiner både i forhold til
forebyggende innsats, tverrfaglig samarbeid og til arbeidet med fosterhjem, men at det også er som for
forbedringer. En felles konklusjon ligger i kapittel 10.
Kontrollutvalget behandlet rapporten i møtet den 17.6.20, sak 25/20.
Kommunestyret behandlet rapporten den 10.9.20, sak 037/20 med følgende vedtak:
1) Kommunestyret tar rapporten om forvaltningsrevisjon i Barnevern til orientering.
2) Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen
31.3.21.
Revisor har gitt følgende anbefalinger til de tre problemstillingene (jf. kapittel 11):
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Problemstilling 1
Revisor anbefaler at
• Sør-Odal og Nord-Odal kommune bør vurdere behovet for en sektorovergripende
plan med tydelige plassering av ledelse av det forebyggende arbeidet og tidlig
innsats mot barn og unge
• Nord-Odal kommune bør vurdere om «Handlingsveilederen for tidlig innsats» kan
benyttes
• Sør-Odal kommune bør vurderer tiltak for å sikre hensiktsmessig implementering
av «Handlingsveilederen for tidlig innsats» hos de ansatte som forventes å benytte
den
• Sør-Odal og Nord-Odal kommune bør vurdere å videreføre arbeidet som er gjort
rundt medvirkning av barn og unge blant annet ved å sikre at de to rådene,
SOBUR og DUK, er operative også fremover
• Odal barneverntjeneste bør vurdere å utvikle rutiner og praksis for involvering av
barn og unge i det forebyggende arbeidet og tiltaksarbeidet slik at det fungerer
best mulig
Problemstilling 2
Revisor anbefaler at
• Odal barneverntjeneste, Sør-Odal og Nord-Odal bør vurdere tiltak som sikrer
felles forståelse av tverrfaglig samarbeid og som kan bidra til økt kunnskap om
hva som ligger i taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett
• Sør-Odal og Nord-Odal kan vurdere om det er hensiktsmessig å i større grad
involvere Odal barneverntjeneste i utarbeidelsen av relevante kommunale planer
Problemstilling 3
Revisor anbefaler at
• Odal barneverntjeneste sikrer god praksis for medvirkning av fosterbarn knyttet til
utarbeidelse av omsorgsplan
Kontrollutvalget har som oppgave å følge opp hvordan revisjons anbefalinger i rapporten blir fulgt opp
av administrasjonen. Kontrollutvalget har derfor bedt barnevernleder Hilde Framås og rådmann Frank
Hauge komme i kontrollutvalgets møte og informere om hvordan anbefalingene er fulgt opp.
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Saksbehandler
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Anne Haug

Saksgang
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Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

22.03.2021

SAK S-19/21 PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
BARN OG UNGES OPPVEKST I SØR-ODAL
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til Barn og unges oppvekst i
Sør-Odal.
2. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 250 timer og
kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles innen 1. mars 2022.
3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør
undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget. Dersom det er vesentlige endringer knyttet til tidsplanene eller andre
forhold, legger sekretariatsleder saken frem for kontrollutvalget.
Vedlegg:
1. Prosjektplan Oppvekst Sør-Odal mottatt 15.3.21 .

Saksframstilling:
I kontrollutvalgets møte den 8.2.21 bestilte kontrollutvalget i medhold av vedtatt plan
for forvaltningsrevisjon 2021-2024, en prosjektplan knyttet til Barn og unges oppvekst
i Sør-Odal.
Prosjektplanen legges med dette frem for kontrollutvalget for vurdering og diskusjon
og eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon.
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Prosjektplan 2021
Utarbeidet av Revisjon Øst
IKS på oppdrag fra
kontrollutvalget i Sør-Odal
kommune

Barn og unges oppvekstsvilkår

Postboks 84, 2341 Løten
Telefon: 62 43 58 00
https://hedmark-revisjon.no
E-post: post@hedmark-revisjon.no
Org.nr: 974 644 576 MVA
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Prosjektplan: Oppvekstsvilkår barn og unge
Revisjon Øst IKS for kontrollutvalget i Sør-Odal kommune

1 Bakgrunn for prosjektet
I henhold til kommuneloven § 23-2 skal kontrollutvalget påse at det blir gjennomført
forvaltningsrevisjon i kommunen.

1.1 Bestilling fra kontrollutvalget
I møte den 8.2.2021 diskuterte kontrollutvalget mulige områder og temaer for en
forvaltningsrevisjon. Utvalget endte opp med følgende vedtak:

Det er vår oppfatting at det i møtet var en enighet om å ha fokus på ungdommens forhold til rus i
kommunen. Dette er noe som har vært oppe i pressen og noe ungdommen selv er opptatt av.

1.2 Om tjenesteområdet
Oppvekstsvilkår for barn og unge er et felt som spenner seg over flere områder av kommunens
tjenesteyting. Både barnehagene, Glommasvingen skole, helsestasjonen, barnevernet, Odal PPT,
skolehelsetjenesten og SLT koordinator er en del av det kommunale tjenestenettverket som er rettet
mot denne befolkningsgruppen. Både kommunalsjefen for helse og omsorg og kommunalsjefen for
oppvekst og kultur har ansvaret for deler av de tjenesteområdene som det er aktuelt å trekke inn.
Rus og psykisk helsetjeneste er organisert under rehabilitering og bistand. Kommunen har på sine
hjemmesider definert målgruppen til å være voksne over 18 år. Tjenester rettet mot de under 18 år
er organisert under helsestasjonen som psykisk helseteam barn og unge. Tjenesten har følgende
formål:
«Psykisk helseteam er et lavterskeltilbud til barn, unge og deres familie 0 – 18 år. Hensikten er å gi
hjelp på et tidlig tidspunkt i forhold til vanskelige tanker, følelser, foreldrerollen og psykisk helse.
Psykisk helseteam består av kommunepsykolog og helsesykepleiere med videreutdanning psykisk
helse.»

I siste utgave av kommunens planstrategi som var gjeldene fra 2016-2019 er det under oppvekst og
levevilkår for barn og unge identifisert et planbehov for en tverrfaglig oppvekstplan. Det samme
behovet er det pekt på i kommunens oversikts dokument for folkehelse som er basert på et mandat
fra 2017. Temaplan for oppvekst er utarbeidet og siste versjon som gjelder fra 2020 til 2030 ble
vedtatt av kommunestyret det 11.6.2020.
Kommunen har også en handlingsplan for Rus- Psykisk helsetjenestene 2017-2023. Planen ble
vedtatt av Helse- og omsorgsutvalget den 17.10.2017
2
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2 Risiko og vesentlighet
I plan for forvaltningsrevisjon er det foreslått et prosjekt rettet mot oppvekstmiljø og foreslått at det
er flere aspetre som kan være aktuelt å se nærmere på. Det blir i planen trukket frem Psykiatri/rus
blant unge, skolehelsetjenesten, oppfølging av barn i barnehagene, bemanning i barnehagene,
mobbing og eventuelt skole/PPT.
Statsforvalteren i Innlandet har vurdert status og utfordringer for den enkelte kommune i Innlandet.
Det er vurdert 50 indikatorer for hver kommune, og de bygger på KOSTRA- statistikk, annen nasjonal
statistikk, tilsyn, økonomiforvalting og den dialogen kommunene har med fylkesmann. Resultatene
er publisert i kommunebilder 2020. Kommunebilde er bygget opp med tre fargekategorier, grønn, gul
og rød. Gul og rød er kategorier der det er henholdsvis forbedringspotensial/ sårbarhet innen
kompetanse, kapasitet og kvalitet på fagområdet.
Resultatet for Sør-Odal i kategorien oppvekst er vurdert til gult nivå. Det trekkes frem at det er flere
unge enn fylkessnittet som står utenfor skole og arbeidsliv, og de har også en høyere andel frafall fra
videregående skoler. Det er videre en høy andel unge som mottar sosiale tjenester. Det er flere unge
i kommunen som har symptomer på psykisk sykdom enn i fylket. Færre unge i kommunen er
fornøyde og trygge i sitt lokalmiljø.
Kommunen har videre rødt nivå for opplæring og det trekkes frem at i elevundersøkelsen 2019 for 7.
trinn skåres det 4,2 skalapoeng på faktoren trivsel (Nasjonalt 4,3).
Oppvekstprofil, som blir utarbeidet av Folkehelseinstituttet og basert på statestikk fra
kommunehelsa statistikkbank, er en annen kilde til god informasjon om kommunen. Her vises det
blant annet at det er 63 % av ungdomskolelevene i perioden 2017-2019 som oppgir at de er fornøyd
med helsen sin, mot 71 % som er gjennomsnittet for innlandet og hele landet. Variablene som er
koblet mot depressive sykdommer og psykiske symptomer/lidelser har ingen store avvik fra
landsgjennomsnittet.
Ungdata undersøkelsen er en landsdekkende undersøkelsen som er tilpasset barn og ungdom på
mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og videregående opplæringen. Undersøkelsen omfatter
et bredt spekter av temaområder som dekker helheten i barn og ungdomsliv. De som svarer på
undersøkelsen får spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel.
På ungdomstrinnet og i videregående opplæring er det også med spørsmål om rusmiddelbruk,
seksualitet, risikoatferd og vold.
Resultatene fra 2020 for elevene ved ungdoms og videregående skolen viser, sammenlignet med
landsgjennomsnittet, at elevene svarer under snittet på følgende områder som er relatert til
oppvekstsvilkårene:






Synes tilbudet av lokaler for å treffe andre unge på fritiden er bra
Synes tilbudet av idrettsanlegg i nærområdet er bra
Er fornøyd med lokalmiljøet
Er fornøyd med helsa si

Eleven svarer videre over snittet på følgende områder:


Har vært beruset på alkohol siste år
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Videregående.

19/21 Sak S-19/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon Barn og unges oppvekst i Sør-Odal - 21/00107-2 Sak S-19/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon Barn og unges oppvekst i Sør-Odal : Prosjektplan Oppvekst Sør-Odal.pdf

Prosjektplan: Oppvekstsvilkår barn og unge
Revisjon Øst IKS for kontrollutvalget i Sør-Odal kommune






Blir mobbet minst hver 14.dag
Har hatt mange psykiske plager de siste sju dager
Opplever mye press på minst to områder
Snuser ukentlig eller daglig

Ungdomsskolen.
Under snittet på følgende områder:






Synes tilbudet av lokaler for å treffe andre unge på fritiden er bra
Synes tilbudet av idrettsanlegg i nærområdet er bra
Er fornøyd med lokalmiljøet
Er fornøyd med helsa si
Opplever mye press på minst to områder

Over snittet på følgende områder:




Har vært beruset på alkohol siste år
Blir mobbet minst hver 14.dag
Har skulket skolen siste år

For barn i barneskolen så er det elever i 5.-7.- trinn som har svart. Her er svarene i mindre grad satt
opp med sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det som er relevant å trekke ut er at 95 % sier seg
helt enig eller litt enig i påstanden «livet mitt er bra». 70 % oppgir at de er helt sikre på at de har
minst en venn som de kan stole helt på, og snakke til om alt mulig. Videre svarer 62 % at de aldri
føler seg ensomme, mens 9 % av guttene og 13 % av jentene ofte/eller veldig ofte føler seg
ensomme.

Oppsummert vurderer revisjonen det til at det er en risiko på feltet rus og psykiatri for barn og
ungdom, og da en klar nytteverdi å undersøke området grundigere.

I mars 2020 leverte revisjonen sin rapport om barneverntjenesten i Nord og Sør-Odal. Rapporten tok
blant annet for seg hvordan barneverntjenesten samhandler med andre kommunale enheter i det
forbyggende arbeidet og i tiltaksarbeid. Det ble således gjennomført intervjuer med forskjellige deler
av det kommunale tjenesteapparatet blant annet helsestasjon, rektor ved Glommasvingen og styrer i
barnehager, for å belyse samhandlingen med barnevernet fra flere sider. Det kan være aktuelt å
trekke inn noen av rapportens funn på området forebyggende arbeid, særlig med tanke på noe
usikkerhet rundt involveringen av barn og unge.
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3 Formål
Formålet med prosjektet er å kartlegge en del av oppvekstsvilkårene til barn og unge i Sør-Odal
kommune. Området som rapporten retter fokuset mot er tjenestetilbudet innenfor rus- og psykisk
helsearbeid.

4 Vi foreslår følgende problemstillinger:
Problemstilling 1:
Hvordan jobber kommunen med tiltak rettet spesielt mot barn og ungdom?
Problemstilling 2:
Er det et godt fungerende samarbeid mellom ulike instanser med ansvar for rus- og psykisk
helsearbeid for barn og ungdom?
Problemstilling 3:
I hvilken grad involveres barn, ungdom og foresatte i utformingen av tjenestene?

5 Kilder for revisjonskriterier



Kommuneloven



Folkehelseloven



Helse- og omsorgstjenesteloven



Pasient- og brukerrettighetsloven



Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten



Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten



Sosial- og helsedirektoratet – "Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i
kommunene", 2007



Helsedirektoratet – "Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og
rusarbeid for voksne – Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten", 2014

Listen er ikke utfyllende. Endelige revisjonskriterier vil bli utledet i prosjektets første fase.
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Revisjonskriteriene vil kunne bli utledet fra følgende kilder:
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Prosjektplan: Oppvekstsvilkår barn og unge
Revisjon Øst IKS for kontrollutvalget i Sør-Odal kommune

6 Metode for datainnsamling
Vi ser for oss å benytte intervjuer og dokumentanalyse som metoder i datainnsamlingen.
Det vil være aktuelt å se på dokumenter som kommunale planer, rutinebeskrivelser, interne
prosedyrer og muligens et utplukk i pasientjournaler.
Vi ser for oss å foreta intervjuer av relevante ansatte i kommunens administrasjon som
kommunalsjefer for de aktuelle områder, ansatte på helsestasjonen, ansatte i psykisk helseteam for
barn og unge, SLT-koordinator og eventuelle andre som blir ansett som relevante i løpet av
prosjektets gang. Anslått vil det være nødvendig å gjennomføre mellom 6 til 8 intervjuer.

7 Vurdering av aktualitet og nytteverdi
Det har vært flere negative oppslag i media knyttet til oppvekstsvilkår for barn og unge i kommunen.
Det har blant annet vært oppslag rettet mot rusmisbruk blant unge.
En undersøkelse på det aktuelle områder, vil kunne gi gode tilbakemeldinger til kommunen som kan
brukes videre i arbeidet med å forbedre området.

8 Organisering og ansvar

[Hedmark Revisjon IKS]

Prosjektet vil ha en timeramme på 250 timer og er estimert levert vinter 2022. Prosjektgruppa vi
bestå av en oppdragsansvarlig og en utøvende forvaltningsrevisor. Det er ikke bestemt hvem som vil
utgjøre prosjektgruppa på nåværende tidspunkt.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00066-36
Anne Haug

Saksgang

Møtedato

Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

22.03.2021

SAK S-20/21 SAMTALE MED ORDFØREREN
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
Kontrollutvalget inviterer ordfører Knut Hvithammer til en samtale hvor det kan diskuteres
generelle problemstillinger i Sør-Odal kommune.
Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til
kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør
gjøres oppmerksom på?
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00010-89
Anne Haug

Saksgang

Møtedato

Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

22.03.2021

SAK S-21/21 INFORMASJON OM REVISJON ØST IKS SIN INTERNE
KVALITETSSIKRING (ISQC1)
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar Revisjon Øst IKS sin redegjørelse til orientering.
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
Følgende er hentet fra et informasjonsskriv fra NKRF (fra 2015):
Revisjon i kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføres i samsvar med god
kommunal revisjonsskikk. For å overholde denne rettslige standarden, er det
nødvendig at revisjonsenhetene har et internt kvalitetskontrollsystem. ( . . . )
Standarden ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og
begrenset revisjon av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede
tjenester setter en del krav til den interne kvalitetskontrollen. ISA-ene er basert på
kravene i ISQC 1. Et kvalitetskontrollsystem etter ISQC 1 er derfor en forutsetning for
at regnskapsrevisjonen skal kunne utføres i samsvar med god kommunal
revisjonsskikk. Også for forvaltningsrevisjonen er det nødvendig med et
kvalitetskontrollsystem, jf. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon punkt 47, som
krever at enheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll. RSK 001anbefaler
revisjonsenheten å følge ISQC 1 så langt den passer.
Som det går fram av informasjonen skal alle revisjonsenheter etablere et eget internt
kvalitetssystem for sitt arbeid. Vi har bedt om at Revisjon Øst IKS orienterer om sitt opplegg
for intern kvalitetskontroll.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00172-19
Anne Haug

Saksgang

Møtedato

Sør-Odal kontrollutvalg 2019-2023

22.03.2021

SAK S-22/21 RAPPORT FRA BESTILT UNDERSØKELSE
TILKNYTTET UTSTYR FRA NEDLAGTE GRENDESKOLER I SØRODAL
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget tar rapport om «Undersøkelse tilknyttet utstyr fra nedlagte
grendeskoler i Sør-Odal kommune» til orientering.
2. Kontrollutvalget registrerer at kommunens administrasjon i denne saken ikke har
hatt en god nok plan forankret i en ansvarlig ledergruppe.
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
• Kommunestyret tar rapporten om «Undersøkelse tilknyttet utstyr fra nedlagte
Grendeskoler i Sør-Odal kommune» til orientering.

Vedlegg:
1. Revisjon Øst IKS sin rapport om undersøkelse tilknyttet utstyr fra nedlagte
grendeskoler datert 12.3.21

Saksframstilling:
I forbindelse med etablering av nye Glommasvingen skole og nedlegging av grendeskolene,
fikk kontrollutvalgets leder i løpet av 2020, flere henvendelser om overflytting og avhending
av utstyr/skolemateriell. Ny henvendelser ble også mottatt i november/desember 2020.
Kontrollutvalget ba Revisjon Øst IKS i desember 2020, jf. e-post 16.12.20 fremme et forslag
og mandat til undersøkelse. Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til det forslaget og
mandatet som Revisjon Øst IKS foreslo, og det ble bestilt en undersøkelse om de instrukser
som var gitt, og om de interne retningslinjer/kjøreregler som var etablert knyttet til
flytteprosessen, ble fulgt. Herunder om det har vært en klar og entydig forståelse for hvilket
utstyr som skulle over til den nye skolen, hva som skulle stilles til disposisjon for andre og
hvilket utstyr som skulle kasseres/avhendes. Arbeidet ble avtalt gjennomført innenfor en
tidsramme på 25-50 timer.
Rapporten fra undersøkelsen ble mottatt 12.3.21. I rapportens oppsummering heter det:
«Vi kan ikke se at en detaljert plan for flytting har vært forankret i strategisk ledergruppe.
Dette ville vært naturlig siden flytteprosessen skulle involvere flere enn Oppvekst og
Kultur.
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Vi kan ikke se at det har vært en klar og entydig forståelse for hvilket utstyr som skulle
over til den nye skolen.
Vi kan ikke se at det har vært klart når utstyr som skulle over til den nye skolen kunne
stilles til disposisjon for andre.
Vi kan ikke se at det har vært gitt andre instrukser forbundet ved flyttingen utover at hver
enkelt ansatt skulle pakke ned og merke sitt eget utstyr som skulle over til ny skole, og at
den enkelte skole selv skulle bestemme hvilket utstyr som skulle være med på flyttelasset.
Vi kan ikke se at det ble satt opp noen lister som viste hvordan utstyret skulle
brukes/selges/kasseres mm.
Etter vår vurdering manglet hele flytteprosessen en klar ledelse, og den ble gjennomført
uten norm form for milepælsplaner, tydeliggjøring av ansvar og evnt. behov for deltakelse
fra andre, når FDV ikke hadde kapasitet til å bistå med flyttingen.»
I tillegg bemerker revisjon at de ikke kan se at kommunen hadde noe opplegg for å sikre at
ikke uvedkommende fikk tilgang til de nedlagte grendeskolene før overflyttingen av utstyr var
gjennomført. Ettersom det ikke forelå noen fortegnelser over utstyr ute ved grendeskolene og
ungdomsskolen, hva som skulle over eller hva som kom inn på Glommasvingen skole, er det
ikke mulig i etterkant å kontrollere om utstyr kan ha blitt borte urettmessig.
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SAK S-23/21 EVENTUELT
Forslag til vedtak/innstilling:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Vedlegg:
Ingen

Saksfremstilling:
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