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Behandling av saken: 
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08/22  Kontrollutvalget      26.01.22 
 
 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  
 
 
Orienteringssak 1: NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 2022 
Den årlige kontrollutvalgskonferansen går av stabelen 2.-3. februar 2022, og er digital. 
Invitasjon er sendt ut på e-post, og 2 stykker ønsker å delta. Det vil antageligvis være 
mulig å etteranmelde under behandlingen dersom flere har et ønske om å delta. 
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2022 
 
Kilde: NKRF sin nettside, under fanen “Kurs og konferanser” 
 
 
 
Orienteringssak 2: Utredning av sammenslåing av sekretariatet 
Representantskapet for kontrollutvalg Fjell gjorde i sak 06/2021 den 28.september 
følgende vedtak:  

«Representantskapet ber styret igangsette arbeidet med å utrede alternative 
løsninger for sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene i Kontrollutvalg 
Fjell IKS.» 

Under behandling av saken signaliserte representantskapet et ønske om å beholde 
arbeidsplasser i regionen, og at dette bør tilstrebes i prosessen.  
Styret er i gang med utredningen. 
 
 
 
Orienteringssak 3: Forvaltningskontroll på landbruksområdet 
Statsforvalteren har gjennomført en kontroll av på landbruksområdet med tema 
skogsveier den 14.09.21 som følge av et varsel. 
Kontrollen er gjennomført på bakgrunn av tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
(NMSK) vei, som kommunen forvalter. 
Det ble rapportert 3 avvik som det redegjøres for «Rapport etter forvaltningskontroll – 
Rennebu kommune, tema skogsveger» av den 16.11.2021. Se vedlegg 1. 
 
Den 16.12.2021 er det sendt et nytt brev til Rennebu kommune fra Statsforvalter med 
varsel om at forvaltningskontrollen er avsluttet. Statsforvalter har ingen merknad til 
svarene. 
 
 
 
Orienteringssak 4: Ny kontrollutvalgsbok 
3.utgave av kontrollutvalgsboka – om rolla og oppgavene til kontrollutvalget, ble 
publisert 22.desember på kommunal- og distriktsdepartementets sider.  

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2022
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I denne rettlederen gjør departementet rede for sin generelle forståelse av kommunelova 
og de aktuelle forskriftene.  
Lenke til boka: Kontrollutvalgsboka - om rolla og oppgavene til kontrollutvalget 
 
Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementets nettside, under fanen «Rettleiingar og 
brosjyrar». Artikkelen er publisert den 22.desember 2021. 
 
 
 
Orienteringssak 5: Kommunesektorens etikkutvalg har sju råd til kommunene 
for å hindre korrupsjon og sikre høy grad av åpenhet. 
Kommunesektorens etikkutvalg som er oppnevnt av KS har en rådgivende rolle og skal gi 
anbefalinger til kommunene.  
KS skriver i artikkelen «Høy tillit krever kontinuerlig innsats» om at kommuner bør jobbe 
aktivt for å hindre korrupsjon og sikre høy grad av åpenhet. I den forbindelse har 
kommunesektorens etikkutvalg syv konkrete råd til kommuner.  
Artikkelen finner du her: https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/hoy-
tillit-krever-kontinuerlig-innsats/ 
 
Kilde: KS sin nettside, under fanen «Etikk». Artikkelen er publisert den 13.desember 
2021. 
 
 
Orienteringssak 6: Endringer i ulike lover og forskrifter fra nyttår.  
FKT(Forum for kontroll og tilsyn) har en oversikt over ulike lovendringer som trer i kraft 
fra 2022 og som inngår i kommunalrett. 
Oversikten finner du her: https://www.fkt.no/fagtema/kommunalrett/dette-er-nytt-fra-
neste-ar/ 
 
Kilde: FKT sin nettside, under fanen «Fagtema» og «Kommunalrett». Artikkelen er hentet 
den 5.januar.  
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering.  
 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak:  
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