
          K  KONTROLLUTVALGET   I   VÅGÅ 
 

MØTEBOK  -  PROTOKOLL 
 

Møtested 
Vågå kommunehus, møterom 3 

Møtedato: 
4. februar 2022 

Fra kl.     
09:00 

Til kl. 
11:00 

  
Møteleder: 
 

 
Kjersti Aasvang Dalen (nestleder) 

 
Møteinnkalling: 
 

 
Innkalling av 19. januar 2022 

 
Representanter 
som er borte: 

Svein Holen (leder) 
 

 
Vararepr. som er 
tilstades: 

 
 

 
Til stades: 

I alt: 
  5 

Av desse  
ordinære medl.: 3 
                             

  

 
Merknad: 

 
 Ingen merknad. 
 

 
Andre frammøtte: 
 

 
Odd Erik Sveen, Kommunalsjef helse og meistring 
 
 
 
Sekretær Hilde Holden førte møteboka 
 

 
Saker som ble 
drøftet: 

 
Sak nr. 1-4/2022 

 
Merknader til 
møteboka: 

 
Ingen merknader. 

Underskrifter:  
 
Svein Holen 
 
 
Tor-Ivar Furuset                        Nina Brag                  
 

 

 
Protokoll fra utvalgsmøtet blir sendt til: 

• Medlemmene og varamedlemmene av kontrollutvalget. 
• Vågå kommunestyre, ordfører og kommunedirektør 
• Innlandet Revisjon IKS 
• Presse 
 

 
 
Kontrollutvalget hadde ingen merknader til innkalling og saksliste. 



MØTEBOK 
 
ARKIV SAKSBEHANDLER MØTEDATO ORGAN SAK NR. 

  
Hilde Holden 

 
4. februar 2022 

 
Kontrollutvalget 

 
1-4/22 

 
Sak 01/22 Årsrapport 2021/Avregning 2021 fra Innlandet Revisjon IKS 
Vedlegg: Årsrapport 2021, avregning 2021 

 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer etter oppdragsavtalen pr. tertial. Vedlagt oppstilling viser 
ressursbruken pr. 31.12.21.  
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar tertialrapport 3/2021 til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom årsrapport 2021 og avregning 2021 fra Innlandet Revisjon 
IKS. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapportene for 2021til orientering. 
 
 
Sak 02/22 Årsmelding 2021 kontrollutvalget 
Vedlegg: Årsmelding 2021 
 

Ifølge kommuneloven § 22-1 har kommunestyret det øverste tilsynsansvaret med den 
kommunale forvaltningen. Kommunestyret velger et kontrollutvalg til å utøve tilsynet med 
den kommunale forvaltningen på sine vegne.  
 
I samsvar med kommuneloven § 23-5 skal kontrollutvalget rapportere om resultatene til 
kommunestyret. Dette kan gjøres via kontinuerlig rapportering, årsmelding, eller en 
kombinasjon av de to måtene. Rapportering til kommunestyret for året 2021 skjer med dette i 
form av kontrollutvalgets årsmelding for 2021. 
 
Forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom årsmeldingen for 2021 og gjorde små endringer.  
 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 
 
 
Sak 03/22 Uavhengighetserklæring daglig leder Innlandet Revisjon IKS 
Vedlegg: Uavhengighetserklæring 
 
"I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.06.18, Kommuneloven, § 24-4 
skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Kravene til uavhengighet følger av kapittel 3 i 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon av 17.6.19 og av revisjonsstandarder." 
 

"Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune skal 
løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved 
behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget." 



 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetsvurderingen til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom uavhengighetsvurderingen. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetsvurderingen til orientering. 
 
 
Sak 04/22 Tilsyn i hjemmetjenesten og miljøterapitjenesten 
Vedlegg: Rapporter blir delt ut i møte 

 
Statsforvalteren har gjennomført tilsyn etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 med 
Vågå kommune den 15.9.21. Tilsynet gjaldt gjennomføring av vedtak om bruk av tvang og 
makt. Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunens plikter blir overholdt i samsvar 
med krav i regelverket og vedtak som er overprøvd og godkjent av statsforvalteren. Det ble 
konkludert med brudd på Vågå kommunes plikt til å forebygge bruk av tvang og makt, jf. hol 
§9-4. Statsforvalteren mente også at det var brudd på hol § 9-3, ivaretakelse av pårørendes 
medvirkningsrett var for dårlig ivaretatt. 
 
Forslag til vedtak: 
Uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Administrasjonen orienterte om gjennomført tilsyn etter helse- og omsorgstjenesteloven 
kapittel 9 som har vært gjennomført i Vågå kommune. Spørsmål fra utvalget ble besvart 
underveis. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Åpen post 
 


