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Orienteringssaker 
 

 

Orienteringssak 1: Invitasjon fra kontrollutvalget i Alvdal 

Kontrollutvalget i Alvdal inviterer til å delta i et samarbeid om en eierskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon i Abakus AS. Avklaring vedrørende ressurser og detaljer om 

gjennomføring av prosjektet må tas etter at det er avklart hvilke kontrollutvalg som 

ønsker å delta. Det er i alt 14 eierkommuner som kan dele på dette.  

 

Det henvises til vedlagte invitasjon, se vedlegg 1. 

 

 

Orienteringssak 1: Saker fra kommunestyrets behandling den 10.desember 

Kommunestyret behandlet i sitt møte den 10.desember en revidering av det politiske 

delegeringsreglementet i sak 117/20. Saken bygger på arbeidet som er gjennomført med 

en ny organisering av det politiske arbeidet.  

 

Lenke til saken: Sak 117/20 Politisk delegeringsreglement (Lenke til Tynset kommune sin 

nettside, under arkiv for politiske saker) 

 

 

 

Orienteringssak 2: Lokal kontrollutvalgskonferanse 

Den lokale kontrollutvalgskonferansen som var planlagt til den 18.februar 2021 er flyttet 

til den 10.juni på grunn av smittevernhensyn og ønsket om fysisk oppmøte. 

Informasjon til kontrollutvalgsmedlemmene er utsendt. 

 

 

 

Orienteringssak 3: Planlagte statlige tilsyn i Tynset kommune for 2021 

Statsforvalteren i Innlandet har varslet kommunene i Innlandet om at planlagte tilsyn for 

2021 er koordinert. Tilsynene er offentliggjort i Statsforvalterens tilsynskalender.  
 

PLANLAGTE TILSYN TYNSET KOMMUNE I TILSYNSKALENDEREN: 

 

OPPSTART FAGOMRÅDE EMNE TILSYNSETAT 

23 Sosiale tjenester Landsomfattende 

undersøkelsestilsyn 

tilgjengelighet i Nav 

Statsforvalteren 

53  Offentlige 

oppdragsgivere 

Tilsyn - offentlige 

oppdragsgivere 

Arbeidstilsynet 

 

 

 

https://www.tynset.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020078368&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=468&
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Orienteringssak 4: Initiering av virksomhetsbesøk 

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

tilsynsaktiviteten i 2020. Dette er også situasjonen i starten av 2021. Som følge av 

denne helt spesielle situasjonen med utbrudd av koronasmitte ble kontrollutvalgets 

planlagte virksomhetsbesøk i 2020 utsatt. I henhold til prosedyren for virksomhetsbesøk, 

skal initiering av virksomhetsbesøk settes opp som sak i årets første møte. Sekretariatet 

anbefaler at det ikke planlegges 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. 

Saken tas opp igjen til behandling på utvalgets neste ordinære møte. 

 

 

 

Orienteringssak 5: Nye internkontrollregler fra 2021 for kommunene 

Den nye kommuneloven trådte i kraft høsten 2019, men økonomibestemmelsene og 

enkelte andre kapittel trådte i kraft 1. januar 2020. 

Lovkravene for internkontroll i den nye kommuneloven trådte i kraft først den 1.januar 

2021, fordi det måtte skje samtidig som oppheving eller endring av 

internkontrollbestemmelser i sektorlovene trådte i kraft. 

Stortinget vedtok å oppheve eller endre internkontrollbestemmelsene i 

sosialtjenesteloven, barnevernloven, krisesenterloven, folkehelseloven, 

introduksjonsloven og opplæringsloven i juni. 

Fra 1. januar 2021 er det altså kommunelovens kapittel 25 som regulerer krav om 

internkontroll med kommuneplikter. 

 

Unntaket fra den samlede reguleringen er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten 28. oktober 2016 nr. 1250, som fortsatt skal gjelde. 

Kilde: KMD 

 

Internkontrollen er et viktig verktøy for hvordan kommunedirektøren sikrer sin kontroll-

linje, og kontrollutvalget bør være kjent med hvordan internkontrollen er innrettet i 

kommunen. 

 

Les også: Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll (Lenke til NKRF sin 

nettside) 

 

 

 

Orienteringssak 6: Kontrollvirksomhet i «korona-året» 

I tidsskriftet «Kommunerevisoren 1/2021» til NKRF, er det en artikkel om hvordan 

kontrollutvalget i Sarpsborg har jobbet med kontrollvirksomheten i «corona-året». Saken 

gir et godt innblikk i hvordan et kontrollutvalg på ulike måter kan gå inn i saker av ulik 

karakter, og er til informasjon. 

 

Saken er hentet fra NKRF sin nettside, med lenke til saken: 

Kontrollvirksomhet i corona-året 

 

 

 

Orienteringssak 7: 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 

https://www.nkrf.no/nyheter/2020/08/31/orden-i-eget-hus-kommunedirektorens-internkontroll
https://www.nkrf.no/nyheter/2021/01/01/kontrollvirksomhet-i-corona-aret
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informasjonssikkerhet i kommunesektoren (Kommune-CSIRT), Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

 

Les også: Råd og anbefalinger innenfor digital sikkerhet -løsepengevirus (lenke til 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet sin nettside og artikkel under fagområdet digital sikkerhet) 

 

KS gir råd til kommuner for å redusere risiko for nye dataangrep (lenke til KS sin nettside 

og artikkel under fagområdet styring og organisering) 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/rad-og-anbefalinger-innenfor-digital-sikkerhet/losepengevirus
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styring-og-organisering/ks-gir-rad-til-kommuner-for-a-redusere-risiko-for-nye-dataangrep/

