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Orienteringssaker 
 

 

Orienteringssak 1: Saker fra kommunestyrets behandling den 10.desember 

Kommunestyret behandlet i sitt møte den 10.desember følgende saker: 

 

129/2020 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024, rekkefølge og prioritet ble endret:  

1. Hjemmetjenesten  

2. Sykehjemmet 

3. Psykisk helse/rus  

4. Byggesak 

5. Næringsarbeid 

6. Vitnett 

7. Investeringsprosjekter  

8. Offentlig anskaffelse 

 

130/2020 Plan for eierskapskontroll 2020 – 2024, kontrollutvalgets innstilling ble 

vedtatt. 

 

131/2020 Budsjettforslag for Oppdal kontrollutvalg, kontrollutvalgets innstilling ble 

enstemmig vedtatt. 

 

132/2020 Mulighet for gjennomføring av fjernmøter, kontrollutvalgets innstilling ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Som referatsak nr 60/20 ble kontrollutvalgets årsplan lagt frem 

 

Protokoll for sakene finnes på Oppdal kommune sin nettside under politikk og innsyn, 

med lenke til protokollen: Møteprotokoll kommunestyret 10.desember 2020 

 

 

Orienteringssak 2: Lokal kontrollutvalgskonferanse 

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

den 10.juni på grunn av smittevernhensyn. 

Informasjon til kontrollutvalgsmedlemmene er utsendt. 

 

 

 

Orienteringssak 3: Planlagte statlige tilsyn i Oppdal kommune for 2021 

15.januar mottok sekretariatet epost fra Statsforvalteren i Trøndelag om at kommunene i 

Trøndelag var varslet om planlagte tilsyn for 2021. Kommunene kan gi tilbakemelding 

innen 1. februar. Deretter blir tilsynene «offentliggjort», det betyr at alle ser planlagte 

tilsyn når de besøker tilsynskalenderen.  

http://93.89.112.77/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1123&documentTypeId=MP&sourceDatabase=EPHORTE
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PLANLAGTE TILSYN OPPDAL KOMMUNE: 

 

OPPSTART FAGOMRÅDE EMNE TILSYNSETAT 

4 Sosiale tjenester Tilsyn økonomisk 

rådgivning 

Statsforvalteren 

12 Kommunal 

beredskapsplikt og 

helseberedskap  

 

Tilsyn med kommunal 

beredskapsplikt og 

helseberedskap  

 

Statsforvalteren 

17 Vannforsyningssystem Drikkevann - 

distribusjonssystem  

 

Mattilsynet 

 

 

Orienteringssak 4: Kontrollvirksomhet i «korona-året» 

Eksempel fra kontrollutvalget i Sarpsborg om hvordan de har jobbet med 

kontrollvirksohet i «corona-året». Saken gir et godt innblikk i hvordan et kontrollutvalg 

på ulike måter kan gå inn i saker av ulik karakter. 

 

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

Kontrollvirksomhet i corona-året 

 

 

Orienteringssak 5: Nye internkontrollregler fra 2021 

Mesteparten av den nye kommuneloven trådte i kraft høsten 2019, mens 

økonomibestemmelsene og enkelte andre kapittel trådte i kraft 1. januar 2020. 

Reglene om internkontroll i den nye kommunelova er ennå ikke trådt i kraft, fordi det 

skal skje samtidig som oppheving eller endring av internkontrollbestemmelser i 

sektorlovene trer 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 kommuneloven kapittel 25 som regulerer krav om 

internkontroll med kommuneplikter. 

Fra 1. januar 2021 er det kommuneloven 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 

 

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

nettside) 

 

 

Orienteringssak 6: 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) 

 

https://www.nkrf.no/nyheter/2021/01/01/kontrollvirksomhet-i-corona-aret
https://www.nkrf.no/nyheter/2020/08/31/orden-i-eget-hus-kommunedirektorens-internkontroll


 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 07/2021 

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

Nasjonal sikkerhetsmyndighet sin nettside og artikkel under fagområdet digital sikkerhet) 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/rad-og-anbefalinger-innenfor-digital-sikkerhet/losepengevirus

