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Bestilling av forvaltningsrevisjon - organisering og effektivitet  
 
 
 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/460-1 
 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema organisering og effektivitet. 
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en prosjektplan med forslag til 

problemstillinger, ressurs- og tidsramme. Planen skal ta hensyn til kontrollutvalgets 
forslag og  sendes sekretariatet innen 15.02.2021. 

 
 
 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn  
Kontrollutvalget vedtok i sak 22/20 å be sekretariatet legge fram en bestilling av 
forvaltningsrevisjon til utvalgets møte 12. november. Bakgrunnen for vedtaket var at utvalget 
ønsket å bestille en undersøkelse fra den nye planen for forvaltningsrevisjon, vedtatt i 
kommunestyrets møte 22.10.20, sak 60/20. I planen er forvaltningsrevisjon med tema 
organisering og effektivitet gitt høyest prioritet, derfor er det denne undersøkelsen som skal 
bestilles først. 

Rammer for forvaltningsrevisjonen 
Revisor vurderer organisering og effektivitet til å være forbundet med høy risiko. 

Utfordringene for 
kommunen er å 
sikre kompetanse 
og kvalitet i 
tjenestene ved 
fravær. I plan for 
forvaltningsrevisjon 
2020-2024 står det 
at kommunens 
tjenestetilbud "må 
tilpasses færre 
innbyggere og 
trangere 
økonomiske 
rammer. En 
undersøkelse av 
effektiviteten kan 
svare på om 
tjenestene er 
effektivt organisert 
og riktig 

dimensjonert. En slik undersøkelse bør utføres i begrensede deler av organisasjonen."  

Hvis kontrollutvalget følger anbefalingen om å undersøke enkelte deler av organisasjonen er 
det mulig å se på en eller to sektorer. Antall sektorer som skal undersøkes bør ses i 
sammenheng med sektorenes størrelse og kompleksitet. En annen mulighet er å vurdere 

Kontrollutvalgets møte 03.11.2020 Side 3 av 26



stabs- og ledelsesnivået. Det vedlagte organisasjonskartet viser hvordan kommunen er 
organisert. 

I en undersøkelse med tema organisering og effektivitet kan revisor eksempelvis vurdere: 
• Er ressursbruken rimelig i forhold til oppgavene som skal løses? 
• Er saksbehandlingen/tjenesteleveransen effektivt organisert? 
• Er tjenestekvaliteten tilfredsstillende? 
• Blir kommunestyrets vedtak etterlevd/iverksatt? 

Spørsmålene over er svært generelle og kun ment som forslag. De kan konkretiseres 
nærmere, endres eller strykes når kontrollutvalget har bestemt seg for hvilken 
sektor/tjenesteområde som skal undersøkes. Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe, Revisjon 
Midt-Norge, deltar i møtet og kan bistå kontrollutvalget i diskusjonen om vinkling og 
problemstillinger. 

Vurdering 
Kontrollutvalget bør ta stilling til hvilken del av organisasjonen som skal undersøkes, deretter 
hvilke spørsmål det ønsker å få svar på.  
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Utkast til plan for eierskapskontroll 2020-2024  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 12.11.2020 25/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 037, TI - &30 
Arkivsaknr 20/461 - 1 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for eierskapskontroll for 
perioden 2020 – 2024. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  

 
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med slik prioritering av 

eierskapskontroller: 
• Oppfølging av eierskapsmelding 
• Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 
• Nord-Trøndelag krisesenter IKS 
• Trønderenergi AS    

2.           Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen 
 
Vedlegg 
Plan for eierskapskontroll 2020-2024 - utkast 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven påse at det føres kontroll med forvaltningen av 
kommunens eierskap i selskaper som kommunen har eierinteresser i, og utarbeide en plan 
for eierskapskontroll. Dette skal skje i løpet av det første året etter at nytt kommunestyre er 
konstituert. Planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunes 
eierinteresser i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er 
å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  

Det vedlagte utkastet til bygger på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger av 
kommunens eierskap. Planen inneholder et prioritert forslag til eierskapskontroller i 
planperioden. I planen er det foreslått å prioritere fire eierskapskontroller. Det er flere enn 
kontrollutvalget har er ressurser til i planperioden, men er hensiktsmessig dersom det blir 
nødvendig å endre på prioriteringene. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å 
gjøre omprioriteringer i planen. Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis 
fullmakt til å foreta nødvendige endringer ved behov. Eventuelle endringer sendes i så fall 
kommunestyret til orientering. 

Planen inneholder forslag til vinklinger og til spørsmål som skal besvares i de ulike 
eierskapskontrollene. Forslagene er ikke bindende og bør vurderes i forbindelse med 
bestilling av den enkelte eierskapskontroll.  

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget diskuterer forslaget til prioriteringer i planen og gjør 
eventuelle endringer. Alternativt kan utvalget slutte seg til vedlagte planutkast og sender det 
som det foreligger til kommunestyret. 
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Plan for 
eierskapskontroll 
2020-2024
Tydal kommune 

Vedtatt i kommunestyret 

XX.XX.20, sak xx/20.
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Om eierskapskontroll 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den 
som drives av de kommunaleide selskapene. Kommunestyrets styring av disse selskapene 
skjer gjennom selskapets eierorgan.  

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret påse at det føres kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper i form av eierskapskontroll. Eierskapskontroll innebærer å 
kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lov og 
forskrift, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for god eierstyring. 

Plan for eierskapskontroll 
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram på neste side. På side fire følger en oversikt over 
kommunens eierskap per 31.12.2019. 
 
Planen er basert på revisors forslag til prioritering gjennom risiko- og 
vesentlighetsvurderingen, behandlet i kontrollutvalget 15.06.2020, sak 12/20.  

Risikobildet i kommunen og selskapene kan endre seg over tid, og behovet for enkelte av de 
prioriterte eierskapskontrollene kan falle bort. For å ta høyde for eventuelle endringer er det 
foreslått flere eierskapskontroller enn kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre i 
planperioden.  

Ressurser 
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget totalt 740 timer til eierskapskontroll, 
forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. Det gir en gjennomsnittlig årlig ressurs på 185 
timer.  

Gjennomføring og rapportering 
Eierskapskontrollene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av eierskapskontrollen 
til kommunestyret med innstilling til vedtak. Kontrollutvalget har ansvar for å påse at 
kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere om oppfølgingen til kommunestyret. 
Rapporteringen skjer vanligvis gjennom kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte 
tilfeller gå som egen sak til kommunestyret. 
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Prioritert tema/selskap Eksempel på spørsmål/innretning 

Oppfølging av 
eierskapsmeldingen 

- Har kommunen fastsatt mål for 
kommunens eierskap?  

- Har kommunen vedtatt overordnede 
prinsipper for eierstyring av selskapene 
den har eierinteresser i? 

- Har kommunen etablert tilfredsstillende 
rutiner for rapportering om selskapene 
mellom eierrepresentant og 
kommunestyre?   

 
Interkommunalt arkiv 
Trøndelag IKS 

Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd 
med lov og forskrift, egne vedtak og etablerte 
normer for god eierstyring? 

Nord-Trøndelag krisesenter 
IKS 

 

Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd 
med lov og forskrift, egne vedtak og etablerte 
normer for god eierstyring? 

Trønderenergi AS Utøves kommunens eierskap i selskapet i tråd 
med lov og forskrift, egne vedtak og etablerte 
normer for god eierstyring? 
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Oversikt over Tydal kommunes eierskap 

Selskapets navn Eierandel, 
prosent 

Balanseført verdi 
31.12.2019 

Egenkapitalinnskudd KLP   5 862 756 

Kommunekraft AS  31 % 318 

Naboer AB  200 

AL Biblioteksentralen  1 

Allskog  0,03 % 25 000 

Studiesenteret.no AS*) 6,67 % 30 000 

Revisjon Midt-Norge SA 0,54 % 15 000 

Konsek Trøndelag IKS 1,1 % 25 000 

Trønderenegi AS 0,17 % 10 000 000 

IKA Trøndelag IKS**)    

Nord-Trøndelag krisesenter IKS **)   

Midt-Norge 110-sentral IKS **)   

Innherred Renovasjon IKS **)   

 

*) Studiesenteret er ifølge Brønnøysundregistrene oppløst 4.10.2019 og oppløat 7.7.2020. 
Kommunens eierandel er oppgitt til å være 0,8 %. 

**) Kommunens eierskap i disse selskapene framgår ikke av årsregnskapet. 
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Reglement for kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 12.11.2020 26/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/186 - 5 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til reglement.  
2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget i Tydal kommune. 
 
Vedlegg 
Reglement for kontrollutvalget - utkast 
 
Saksopplysninger 
Ifølge kommuneloven § 5-13 første ledd skal alle politiske utvalg skal ha et reglement 
med retningslinjer for driften. Reglementet skal fastsette: 

• Organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet 
• Tidsperioden som organet er opprettet for 
• Eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet 

Det vedlagte forslaget til reglement ivaretar lovkravene. Det inneholder i tillegg et forslag om 
at utvalgslederen i spesielle tilfeller kan bestemme at møtene skal holdes som fjernmøter. 
Koronapandemien har vist at det kan bli nødvendig å holde fjernmøter. Bare kommunestyret 
kan gi tillatelse til dette, jf. kommuneloven § 11-7. 

Reglementet bygger ellers på bestemmelser i kommuneloven og forvaltningsloven. Det 
omfatter bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver, møter og saksbehandling, budsjett og 
medlemmenes taushetsplikt. Dessuten inneholder det en bestemmelse om forholdet til 
media, dette er ikke lovregulert. 

Vurdering 
Forslaget til reglement bygger på sentrale bestemmelser i lovverket. Kontrollutvalgets 
medlemmer kan foreslå endringer i møtet. 

Det er kommunestyret som skal vedta reglement. Saken legges derfor fram for 
kontrollutvalget med innstilling til kommunestyret. 
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Reglement for kontrollutvalget  Tydal kommune.

1. Formål
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og utøver kontroll på dets vegne. 
Kontrollutvalget skal bidra til at innbyggerne har tillit til den kommunale forvaltningen. 

2. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet
Kontrollutvalget kan ta opp alle forhold ved kommunens virksomhet så lenge de faller inn 
under utvalgets arbeidsområde. Kontrollutvalget skal ikke vurdere den politiske 
hensiktsmessigheten av vedtak som er truffet av andre politiske organer. Kontrollutvalget kan 
ikke instruere administrasjonen, men kan be om enhver opplysning, redegjørelse eller 
dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal 
behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten 
på sine vegne. 

3. Organisering av kontrollarbeidet
Kontrollutvalget består av fem medlemmer. Funksjonstiden følger valgperioden 2019-2023. 
Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. 
Minst et av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. 

Til å bistå seg i arbeidet har kontrollutvalget et uavhengig sekretariat, Konsek Trøndelag IKS, 
som forbereder saksbehandlingen i utvalget, ivaretar sekretariatsfunksjonen i utvalgets 
møter og følger opp saker på vegne av utvalget. Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge 
SA. 

4. Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets oppgaver er regulert i kommunelovens kapittel 23 og forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon.  

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal se til at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap 
blir revidert på en betryggende måte, holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og se 
til at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 
kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.  
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret om kommunens årsregnskap og 
årsberetning. Formannskapet skal ta hensyn til uttalelsen ved sin innstilling om 
årsregnskapet og årsberetningen til kommunestyret.  

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, skal kontrollutvalget se til at dette blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader 
er blitt fulgt opp.  

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal se til at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke 
områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, 
og vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen.   
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Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om resultatet av forvaltningsrevisjonene. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjonene følges opp 
og skal rapportere til kommunestyret om dette. 

Kontrollutvalgets oppgaver ved eierskapskontroll  
Kontrollutvalget skal kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i 
samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for 
eierstyring.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 
gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
eierskap, og vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen. 
Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført og 
om resultatene av disse. 

5. Kontrollutvalgets møter
Innkalling til møter skjer normalt med minst sju dagers varsel. Innkalling sendes ordfører, 
kommunedirektør og revisor. 

Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder som møteleder. Har både leder 
og nestleder forfall, velges møteleder blant utvalgets medlemmer.  

Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar i forhandlingene 
og avgjørelsene. Vedtak fattes med flertall av de stemmer som ble avgitt.  

Sekretariatet fører møtebok over forhandlingene. Kopi sendes utvalgets medlemmer, 
ordfører, kommunedirektør og revisor.  

Kontrollutvalgets møter er åpne. Hvis deler av et møte skal holdes for lukkede dører, skal 
avgjørelsen føres i møteboka. Lovgrunnlaget for lukkingen skal gå fram av møteboka.   

Spørsmål om habilitet skal sendes til sekretariatet i god tid før møtet. Kontrollutvalget tar 
stilling til spørsmål om habilitet. Avgjørelsen og lovgrunnlaget føres i møteboka.  

Kontrollutvalgets leder kan i spesielle tilfeller bestemme at utvalgets møte skal holdes som 
fjernmøte. 

6. Kontrollutvalgets budsjett
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet; kontrollutvalgets egen 
aktivitet, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester. Kontrollutvalgets forslag 
til budsjettramme for kontrollarbeidet skal følge formannskapets innstilling om budsjett til 
kommunestyret.  

7. Taushetsplikt
Kontrollutvalgets medlemmer har taushetsplikt etter forvaltningsloven. Taushetsplikten er 
livslang og gjelder alle opplysninger som er unntatt offentlighet. 

8. Forholdet til media
Kontrollutvalgets leder uttaler seg til media på vegne av kontrollutvalget. 

Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2020, sak x/20. 
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Års- og møteplan 2021 for kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 12.11.2020 27/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/186 - 6 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar det forslaget til års- og møteplan for 2021. 
 
Vedlegg 
Utkast - årsplan 2021 
 
Saksopplysninger 
Årsplanen for 2021 er et forslag til kontrollutvalgets virksomhet kommende år. Det er lagt opp 
til fire møter, den vedlagte planen gir en oversikt over planlagte aktiviteter for 2021. 
Kontrollutvalget kan gjøre nødvendige endringer ved behov. 

Kontrollutvalget kan besøke kommunens virksomheter eller selskaper som kommunen har 
eierinteresser i. Utvalget bestemmer hvor ofte det ønsker å gjennomføre slike besøk. På 
grunn av koronapandemien kan slike besøk bli begrenset. Et godt alternativ kan være å 
invitere virksomhetene til å orientere i kontrollutvalgets møter. 
I tillegg til møtene får medlemmene i kontrollutvalget tilbud om å delta på faglige samlinger. 
De viktigste er Norges kommunerevisorforbunds samling for kontrollutvalg (21.-22. april på 
Gardermoen) og Forum for kontroll og tilsyns samling for kontrollutvalg (1.-2. juni i Ålesund). 
I tillegg holder Konsek Trøndelag en samling for kontrollutvalg i Trøndelag i oktober.  
 
Konklusjon 
Saken blir lagt fram for diskusjon i møtet. 
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Års- og møteplan for kontrollutvalget  
 

Aktiviteter/saker 25. feb 20. mai 2. sep 11. nov 

Orientering fra kommunedirektøren X X X X 

Vedtaksoppfølging    X  

Etterlevelseskontroll   X  

Årsmelding for kontrollutvalget  X    

Budsjett for kontrollutvalget    X  

Revisjonsstrategi    X 

Budsjettkontroll    X  

Kontrollutvalgets uttalelse om 
årsregnskap og årsberetning 

 X   

Bestilling –  
forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll 

    

Prosjektplan – 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll X    

Rapport – forvaltningsrevisjon/ 
eierskapskontroll    X  

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighetserklæring    X 

Års- og møteplan    X 

Virksomhetsbesøk   X  
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Regnskapsrevisors erklæring om egen uavhengighet  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 12.11.2020 28/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/414 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors erklæring om egen uavhengighet til orientering. 
 
Vedlegg 
Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal følge med på, eller påse, at kommunens regnskaper blir betryggende 
revidert jf. kommuneloven § 23-2-a. Det innebærer blant annet å få en bekreftelse på at 
kommunens regnskapsrevisor er uavhengig, har god vandel og er kvalifisert for oppdraget. 
Kontrollutvalget får en erklæring om uavhengighet årlig, mens bekreftelsen på god vandel 
bare skjer ved skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. 

I den vedlagte egenvurderingen bekrefter revisor at hun er uavhengig av kommunen og 
dermed er i stand til å utføre revisjonsoppdraget. Det innebærer at revisor ikke har 
funksjoner eller roller i kommunen som kan påvirke arbeidet som revisor. Sekretariatet viser 
ellers til egenerklæringen for ytterligere informasjon.  

Vurdering 
Erklæringen om uavhengighet er utformet i tråd med kravene i forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon. Kontrollutvalget behøver ikke gjøre noe utover å ta egenerklæringen til orientering. 
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Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for Tydal 
kommune  
 

Innledning 
Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19. 
 
Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, herunder 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både oppdragsansvarlig 
revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på oppdraget.  
 
Revisjon Midt-Norge SA har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal standard for 
kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte retningslinjer og rutiner for 
etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering. Som 
en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp og sikre at revisjonsteamet har 
tilstrekkelig uavhengighet. 
 
Ifølge kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 

egenvurderingen følger nedenfor. 
 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 

uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 

svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 

reviderte virksomheten 

(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 

reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn at 

den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen (§ 

18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet (§ 

18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 

er eier av, utover at Revisjon Midt-Norge SA utfører revisjon og er organisert som et 

samvirkeforetak. 

Medlem av styrende 

organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 

fylkeskommunen deltar i eller er eier av, utover at Revisjon Midt-Norge SA utfører 

revisjon og er organisert som et samvirkeforetak. 

Deltakelse eller 

funksjoner i annen 

virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 

medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, eller 

på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Bidrar til forbedring 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Rådgivning eller andre 

tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 

art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 

konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- og 

revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 

tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 

og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 

skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 

kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Tydal kommune 

som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 

kommunens egne 

ledelses- og 

kontrolloppgaver 

(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Tydal kommune som hører inn under 

kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 

revisjonspliktige 

(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Tydal kommune. 

 

Stjørdal 19. august 2020 

 

 
Monika Sundt 
 

Revisjon Midt-Norge SA 

Kontrollutvalgets møte 03.11.2020 Side 17 av 26



  
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 12.11.2020 29/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/459 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg 
Vedtak i kommunestyret - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte 
Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget 
Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig 
Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av kommunestyremøtet 
 
Saksopplysninger 
Disse sakene blir lagt fram i møtet: 

1. Vedtak i kommunestyret: Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 

a. Rettslig avklaring om kombinasjon av fysiske og digitale møter 
b. Kontrollutvalgssekretariatets anledning til å delta digitalt i fysiske møter  

3. Bernt svarer: 
a. Om kommunen kan holde eksterne rapporter hemmelig 
b. Om man kan straffes for å gjøre hemmelig opptak av kommunestyremøter 
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Behandling i Kommunestyret - 22.10.2020  
Kontrollutvalget innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak i Kommunestyret - 22.10.2020 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
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Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte 

Kommuneloven § 11-7: Fjernmøte 
Tolkningsuttalelse | Dato: 11.09.2020 

Mottager: Asker kommune 
Vår referanse: 20/4421-2 

Om det er adgang til kombinasjon av alminnelig (fysisk) møte og fjernmøte. 

Brevdato: 1. september 2020 

Svar på henvendelse om rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og 

fjernmøte for enkelte representanter 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til henvendelse 27. august 2020, hvor 

dere ber om en rettslig avklaring av kombinasjonen av fysiske møter og fjernmøte for enkelte 

representanter. 

Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysisk møte eller 

fjernmøte. Det er ikke adgang til å kombinere de to møteformene. Departementet deler 

således Asker kommunes syn på dette spørsmålet. 

Asker kommune viser til KS' nettsider, hvor departementets syn på saken er gjengitt. 

Departementet ser at vårt syn er noe upresist gjengitt, når det heter at de [KMD] skriver at 

enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk 

møte. 

Det er riktig at departementet har gitt uttrykk for at enkelte representanter kan delta digitalt, 

mens resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale. Når kommunen 

velger denne løsningen er det imidlertid ikke et alminnelig (fysisk) møte i kommunelovens 

forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7. Dette kommer til uttrykk på KS' nettsider, hvor 

det står Forutsetningen er at kommunelovens bestemmelser om fjernmøter er ivaretatt. 

Asker kommune tar videre opp forholdet mellom fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 og 

møteplikten etter § 8-1. Departementet vil først peke på at det er kommunestyret selv som 

etter § 11-7 første ledd beslutter om folkevalgte organer (inkludert kommunestyret) skal ha 

adgang til å holde møter som fjernmøte. Bestemmelsen stiller ingen vilkår som må være 

oppfylt for å kunne treffe en slik beslutning. Kommunestyret står derfor nokså fritt til å åpne 

opp for fjernmøter. Kommunestyret har imidlertid ingen plikt til å åpne opp for fjernmøter, selv 
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om det kan være mange hensyn som taler for å avholde ett eller flere møter som fjernmøte. 

Slike hensyn kan for eksempel være lang reisevei eller andre årsaker som gjør at man ikke 

kan reise til møtelokalet. Dette er imidlertid bare momenter som kommunestyret kan ta i 

betraktning når det vurderer adgangen til fjernmøte eller når et folkevalgt organ vurderer om 

det aktuelle møtet skal være fjernmøte. Dersom kommunestyret ikke har åpnet for fjernmøte 

og det er innkalt til et alminnelig (fysisk) møte, vil møteplikten etter § 8-1 innebære at man 

må delta fysisk i møtet, så lenge det ikke foreligger en gyldig forfallsgrunn. Dersom det 

foreligger en gyldig forfallsgrunn, skal varamedlem innkalles til det alminnelige (fysiske) 

møtet. Det altså i de tilfellene ikke adgang for faste enkeltrepresentanter til å delta digitalt i 

kommunestyrets alminnelige (fysiske) møte. 

Med hilsen 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 
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Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske 
møter i kontrollutvalget? 
 
Tolkningsuttalelse | Dato: 02.10.2020 
Mottager: Forum for Kontroll og Tilsyn, Norges Kommunerevisorforbund 
Vår referanse: 20/4696-2 
 
Svar på spørsmål om sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget 
Vi viser til brev 10. september 2020. Dere viser til en situasjon hvor kontrollutvalget møter 
samlet i et fysisk møte, mens sekretariatet deltar digitalt og spør om et slikt møte har status 
som et fysisk møte eller fjernmøte? 
 
Som dere skriver, vil et møte i et folkevalgt organ enten måtte holdes som et alminnelig 
(fysisk) møte eller som et fjernmøte. Vi viser til departementets uttalelse om dette i sak 
20/4421. Etter kommuneloven § 8-1 har medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ plikt til 
å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Det betyr at medlemmene av 
kontrollutvalget plikter å være til stede fysisk hvis det ikke skal være fjernmøte, men 
spørsmålet i denne saken er om den samme plikten gjelder for sekretariatet. 
 
Kommuneloven § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 7 regulerer sekretariatets 
oppgaver. Det følger av disse bestemmelsene at sekretariatet skal forberede sakene for 
kontrollutvalget og påse at sakene som behandles av utvalget er forsvarlig utredet. 
Sekretariatet skal også påse at utvalgets vedtak blir iverksatt. Det er hverken i loven eller 
forskriften tatt inn en eksplisitt plikt for sekretariatet til å delta i kontrollutvalgets møter. De 
hensyn som taler for at alle medlemmer av et folkevalgt organ fysisk må delta i et alminnelig 
møte, er ikke særlig fremtredende når det gjelder sekretariatet. 
 
Departementet mener videre at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for kan utføres ved 
at det deltar digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir 
utført, ikke til hinder for slik deltakelse. 
 
Departementet mener etter dette at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte 
selv om sekretariatet deltar digitalt. 
 
 
Med hilsen 
Ragnhild Spigseth (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
Erland Aamodt 
utredningsleder 
 
Kommunalavdelingen 
E-post: postmottak@kmd.dep.no 
Telefon: 22 24 72 01 
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo 
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo 
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Bør klage avslaget inn til fylkesmannen 
Kommunal Rapport 28.09.2020 

Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig? 
 
SPØRSMÅL: Kan ein kommune nytta offetlegheitslova 15 (2) for unnta ein eller fleire 
eksternt tinga rapportar i sin heilskap for offentlegheita? Med på kjøpet er det at det er 
rådmannen som har tinga rapportane og lagt dei fram for kommunestyret. Bruken av 
paragraf 15 (2) er tilrådd av eksternt advokatbyrå. 
 
SVAR: Offentleglova § 15 andre avsnitt er en regel om rett til å unnta fra innsyn «delar av eit 
dokument», og gir ikke adgang til å unnta dokumentet i sin helhet fra innsyn. 
 
Det som kan unntas er da bare de delene som «inneheld råd om og vurderingar av korleis eit 
organ bør stille seg i ei sak». Dette er altså anbefalinger om hva som bør gjøres. 
Fremstillingen av de faktiske forhold og faglige vurderinger av sannsynlige eller mulige 
konsekvenser av ulike handlingsvalg, går derimot ikke inn under dette unntaket, heller ikke 
der de er basert på skjønnsmessige eller usikre vurderinger. 
 
Og også for de deler av dokumentet som i utgangspunktet kan unntas, gjelder at man bare 
kan nekte innsyn «når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege 
sine interesser i saka». Dette går da på helt generelle og objektive hensyn, typisk ved 
gjennomføringen av tiltak som forutsetter forhandlinger eller avtaler med private. Det at en 
sak er kontroversiell og at det er ønskelig å holde tilbake informasjon som kan brukes av 
motstandere av det man ønsker å vedta, eller som kan skape mye uro i lokalmiljøet og 
media, er ikke et slikt saklig hensyn. Jeg vil anbefale at avslaget på krav om innsyn i disse 
rapportene blir påklagd til fylkesmannen, slik at man kan der kan vurdere om lovens vilkår for 
unntak fra innsyn er oppfylt. 
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Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av 
kommunestyremøtet? 
Bernt svarer, Kommunal Rapoort 21.09.2020. 
 
Å gjøre hemmelige opptak av kommunestyremøtet uten at det er avklart på forhånd, er 
neppe straffbart, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt. 
 
SPØRSMÅL: Kommunestyret fattet følgende vedtak: «I politiske og administrative møter 
skal det før møtet starter avklares om møtene skal tas opp/kringkastes. Dersom noen tar opp 
fra møter i kommunal regi uten at dette er kjent og avtalt med deltakerne i forkant av møtet, 
skal politianmeldelse vurderes». Er dette et lovlig forbud? Kan folkevalgte eller andre straffes 
for å opptrådt i strid med det? 
 
SVAR: I kommuneloven § 11–6 er det fastsatt at hvis noen ber om det og det ikke virker 
forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal det gis tillatelse til å gjøre opptak av eller 
overføre lyd eller bilde fra åpne møter. I det ligger at den som ønsker å gjøre dette, skal 
gjøre oppmerksom på at det vil bli gjort, men det kan så vidt jeg kan se ikke være straffbart å 
gjøre det uten å ha varslet om det. Det som skjer er jo bare en dokumentering og formidling 
av det som allmennheten etter kommuneloven har rett til å ta del i. 
 
For lukkede møter i folkevalgte organer og møter i administrasjonen er regelen den motsatte. 
Her er det en klar forutsetning av møtet skal kunne gjennomføres uten at andre enn de som 
deltar får innsikt i det som foregår der. 
 
Hvis en utenforstående – herunder en journalist, overfører eller tar opptak av det som foregår 
i et lukket møte, vil det være straffbart etter straffeloven § 205 bokstav a, om straff for den 
som «uberettiget … ved bruk av teknisk hjelpemiddel hemmelig avlytter eller gjør hemmelig 
opptak av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i 
lukket møte som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang til». 
Men denne bestemmelsen gjelder altså ikke den som selv er deltaker i møtet. 
Det kan være sterkt kritikkverdig å overføre eller ta opptak fra slike møter også for en som 
deltar i møtet, men politianmeldelse vil bare være aktuelt hvis det i det som formidles, er 
opplysninger som er det er lovbestemt taushetsplikt om, i praksis om noens personlige 
forhold eller forretningshemmeligheter. 
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Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 12.11.2020 30/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/459 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak. 
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Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Tydal kommune 12.11.2020 31/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/459 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
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