
 

             LOM KOMMUNE 

 

 

SAKSLISTE – INNKALLING 
Utvalg/Styre/råd: Møtedato: Klokken: Møtested: 
Kontrollutvalget 25.03.21 10:00 Galleriet Fjellmuseet i Lom 

 
 
Medlemmene blir med dette kalt inn til møtet som nevnt ovenfor. Dette gjelder: 

• Magny Hilde (leder) 
• Terje Odde (nestleder) 
• Kari Opshal 
• Jan Erik Husom 
• Arnstein Rusten 
      

Varamedlemmer:  
Møter bare etter nærmere varsel. 

• Bård Hanem 
• Harald Onsum Berg 

 
Forfall må meldes snarest mulig til sekretær Hilde Holden mob 952 30 118, 
e-post:  hilde.holden@sel.kommune.no  eller til leder Magny Hilde,  tlf. 480 98049. 
 
Sakliste: 

Sak nr. Saken gjelder: 
 
 
 
06/21 
 

Innkalling, sakliste. 
Protokoll fra siste møte. 
 
Foranalyse NGLMS, orientering fra Innlandet Revisjon IKS. 
 
 
 
Åpen post  
 
 

  
 
Lom, 17.03.2021 
for Magny Hilde 
 
 
 
Hilde Holden 
Sekretær 
 
Kopi av innkallingen med sakliste er også sendt til: 
Ordfører, administrasjonssjef, Innlandet Revisjon IKS og presse 
 
 
 
 



      LOM KOMMUNE  -  KONTROLLUTVALGET 

  

MØTEBOK 
 

Utvalg/styre/råd: Møtedato:   Saksnr: 

Kontrollutvalget 25. mars 2021 06/2021 
  Saksbehandler:  Hilde Holden 
Vedlegg: 

Foranalyse NGLMS 
 
 
 
 
INNLANDET REVISJON IKS – FORANALYSE NGLMS 
 

Kontrollutvalgene i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen har i løpet av høsten 2020 utarbeidet planer 

for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2023. Alle kommunene har satt opp Nord-Gudbrandsdal 

lokalmedisinske senter (NGLMS) som prioritert tema for en eventuell forvaltningsrevisjon i 2021, med mål 

om å gjennomføre et felles prosjekt. 

 

Kontrollutvalgene har i forbindelse med endelig behandling av plan for forvaltningsrevisjon fattet vedtak om 

bestilling av en foranalyse knyttet til temaet NGLMS.  

Foranalysen er gjennomført av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Ingvild Selfors i februar/mars 2021. En 

foranalyse er en tidlig vurdering av et aktuelt tema for en forvaltningsrevisjon. Analysen skal vurdere 

hvorvidt det lar seg gjøre å formulere gode og reviderbare spørsmål ut ifra et foreløpig tema. Foranalysen 

skal også vurdere om temaet er relevant, underforstått om temaet gjelder et område det vil være nyttig for 

politikerne å få belyst.  

Revisjonen anbefaler at en forvaltningsrevisjon i første omgang ser på styringen av 
vertskommunesamarbeidet og hvordan organiseringen av helsesamarbeidet NGLMS fungerer. Dette med 
bakgrunn i at kontrollutvalgene har vært spesielt opptatt av å se nærmere på styringen av samarbeidet, at det 
er generell risiko knyttet til styring og kontroll med interkommunale samarbeid, og at det har stor politisk 
aktualitet. Andre områder innen tjenesteytingen ved NGLMS kan være aktuelle som tema for 
forvaltningsrevisjon på et senere tidspunkt.   
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar foranalyse NGLMS til orientering.  
Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling om forvaltningsrevisjon. 
 
 
 
 


