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Forslag til vedtak 
Orienteringen om ny avtale med Konsek Trøndelag IKS tas til orientering. 
  
 
Vedlegg 
Melding om vedtak fra kommunestyrets behandling av kjøp av sekretariatstjeneste  - opsjon 
for 2023 og  2024 
Epostutveksling vedr varsel om prisøkning for avtale TY-20-08 Sekretariat for kontrollutvalget 
Ny timepris for sekretariatstjenesten - Korrigert Bilag 5 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet i sak 35/22 den 30.august 2022 en sak om bruk av 
opsjonsmulighet ved kjøp av sekretariatstjeneste. Kontrollutvalget innstilte følgende til 
kommunestyret i Tynset: 
“Tynset kommune vedtar å benytte seg av muligheten til forlengelse av avtalen med 
Kontrollutvalg Fjell IKS/Konsek Trøndelag IKS for 1+1 år, dvs fra 1.1.2023 - 1.1.2025.” 
Kommunestyret behandlet saken den 22.11. 2022 i sak 79/22 og vedtok kontrollutvalgets 
innstilling. Kommunestyrets vedtak er vedlagt saken. 
  
Kontrollutvalg Fjell IKS inngikk den 1. januar 2023 i Konsek Trøndelag IKS. 
Oppdragsansvarlig sekretær mottok den 7.februar en e-post fra ABAKUS AS ved Christian 
Jacobsen at Konsek Trøndelag IKS har varslet en indeksregulering av pris i henhold avtalen. 
Dette er vedlagt saken. Avtalen viser at sekretariatstjenesten gjennomføres med timepris, og 
med ulike satser for kontorarbeid og møtedeltagelse. Stipulert sum på kr 189 069 kr er 4 069 
kr høyere enn budsjettert kostnad. Den viktigste endringen er at tjenesten ikke lenger utføres 
til fastpris, da dette var en feil tolkning av avtalen for Kontrollutvalg Fjell.  
Det er  liten erfaring med hvor mange timer som brukes på Tynset, men det ser ut til at 
stipuleringen for gjennomføring av møter kan bli litt lav dersom møtelengden ikke endres. 
Det legges det opp til en vurdering av timeforbruket etter kontrollutvalgets møte i mai. 
  
  
Daglig leder i Konsek Trøndelag IKS, Torbjørn Berglann, deltar i møtet for en presentasjon 
av selskapet og hvordan timeforbruk registreres. Det er åpent for kontrollutvalget å stille 
spørsmål til saken. 
  
  
  
  
 
 


