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Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021 

• Kommunelovens nye internkontrollbestemmelse skal erstatte særlovgivningens 

bestemmelser om internkontroll rettet mot kommunesektoren (kommuneplikter). 

Hensikten er å gi en bedre, mer helhetlig og samlet regulering av internkontroll 

for kommunene. Med lik regulering for ulike sektorer er målet at det skal bli 

lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen i kommunen, og at 

internkontrollen kan styrkes gjennom et mer målrettet internkontrollarbeid. 

Unntaket er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten, som fortsatt skal gjelde. 

 

Vedlegg 1. 

 

Orienteringssak 2: KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på 

datasikkerheten 

• Østre Toten kommune ble utsatt for et dataangrep på nyåret. Angrepet innebærer 

at noen har brutt seg inn i datasystemene, kryptert data og slettet alle 

sikkerhetskopier. Det innebærer at mange systemer blir utilgjengelig for bruk. 

Etter angrepet på Østre Toten kommune har alle kommuner fått varsel om 

hendelsen fra Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren 

(Kommune-CSIRT), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

Vedlegg 2. 

 

Orienteringssak 3: Lokal kontrollutvalgskonferanse – utsatt til 10. juni 2021 

 

• Den tidligere annonserte lokale kontrollutvalgskonferansen utsettes til 10. juni. 

Programmet blir som tidligere annonsert. Vi satser på fysisk kurs på Røros. 

Program med påmelding vil bli utsendt i løpet av våren. 

Ingen vedlegg. 

 

 

 

Orienteringssak 4: Virksomhetsbesøk - initiering 

• Hensynet til smittevern og kapasitet i kommunene, innebar store endringer i 

tilsynsaktiviteten i 2020.  Dette er også situasjonen i starten av 2021. Som følge 
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av denne helt spesielle situasjonen med utbrudd av koronasmitte ble 

kontrollutvalgets planlagte virksomhetsbesøk i 2020 ved Alvdal barneskole utsatt. 

Sekretariatet anbefaler å avvente planlegging av virksomhetsbesøk som 

innebærer fysisk oppmøte i første halvår. Det kan være aktuelt å eventuelt 

invitere virksomhetsledere til et møte for å få en orientering om hvordan 

pandemien har påvirket institusjonene i kommunen. 

Ingen vedlegg. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 


