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 Tynset kommune  

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Møtested:                Elgtråkket, Tynset Rådhus 
Møtedato:                Torsdag 21. februar 2019 
Tid:                             Kl. 13:00 
Saknr.                        1 - 9 
 

Til stede på møtet: 
 

Medlemmer:     Forfall:  
Odd Eirik Resell 
Atle Fiskvik     
Signe Marit Lium     
Ketil Leteng 
Marit Motrøen 
 

Merknader: 
 
Andre:  
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Norvald Veland 
Frå administrasjonen:   Rådmann Arild Einar Trøen            (sak 03/19 og 04/19) 
     Helse- og omsorgssjef Øystein Johansen      (sak 03/19) 
     Barnehageleder Mariann Hagen                     (sak 03/19) 
     Kommuneoverlege/helseleder Knut Selmer (sak 03/19) 
     Utdanningssjef Bent Kvisle                               (sak 03/19) 
    
Møtet ble avsluttet kl. 15.45.   
 
 
Tynset, 21. februar 2019 
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
møtesekretær 
 
 
Neste møte: Torsdag, 25. april  2019 kl 12.30  
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01/2019       Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 21.02.19 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 21.02.19 godkjennes.  

 

 

 

 

02/2019 Protokoll fra møte 10.12.18 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.12.18 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.12.18 godkjennes. 

 
 

 

 

03/2019         Forvaltningsrevisjon «Psykisk helse blant unge»  

 orientering fra Helse- og omsorg           

  

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Saken legges frem til behandling i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. 

  

 

Behandling: 

Enhetsleder Helse- og omsorg innledet med å gi en oversikt over enheter som er 

involvert innenfor området psykisk helse blant unge.  Kommuneoverlege/helseleder 

orienterte fra folkehelsebarometer som har vist dårligere for Tynset kommune 

sammenlignet med landet for øvrig, men at de siste år ser en bedring mot landet for 

øvrig.  Barnehageleder orienterte om tiltak og planer som er gjort i barnehagene der 

forebygging og mobbing blir systematisk jobbet med innen kompetanse til de ansatte. 

Utdanningssjef orienterte om skolens oppgaver og planer knyttet til psykisk helse der 

bla. skolen skal bidra til at elever mestrer sin hverdag, delta i arbeid og fellesskap i 

samfunnet.  Psykisk helse har store utfordringer ved en voldsom utvikling innenfor 

sosiale medier. 

Elevundersøkelser viser positiv trend i Tynset innenfor mobbing. Tilbud innenfor 

fritidsaktiviteter er veldig bra i Tynset og blir benyttet av de unge. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Vedtak om gjennomføring av forvaltningsrevisjon utsettes.  Rapport som omhandler 

folkehelsebarometer ettersendes utvalget samt at sekretariatet undersøker nærmere om 

det er gjennomført tilsvarende forvaltningsrevisjoner. 

 

 

 

 

04/2019         Rådmannen orienterer om organisering og 
økonomi arrangement der Tynset kommune gir 

tilskudd            
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Saken legges frem til behandling i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. 

  

 

Behandling: 

Rådmannen gav en orientering om bevilgninger som er vedtatt gitt fra kommunestyret.  

Notat og vedtak fra kommunestyret vil bli ettersendt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Rådmannens orientering ble av kontrollutvalget tatt til etterretning. 

 

 

 

 

05/2019 Årsmelding for kontrollutvalget 2018 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  

 

Behandling:  

Årsmelding ble gjennomgått med noen korrigeringer 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  

 

 

 

 

06/2019         Vurdering av selskapskontroll 2019 
    
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling:  

Kontrollutvalget gjennomgikk oversikt selskap Tynset kommune har eierinteresser i. 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Selskapskontroll ble vedtatt ikke gjennomføres i 2019. 
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07/2019 Orienteringssaker 
 

.Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

Orienteringssak 1: 

 Melding om politisk vedtak Tynset kommunestyre vedtok den 29.01.19 sak 2/19 

forvaltningsrevisjon – Ledelse, organisering og ressursbruk i helse- og omsorg 

Orienteringssak 2: 

 Melding om politisk vedtak Tynset kommunestyre vedtok den 29.01.19 sak 3/19 

forvaltningsrevisjon FIAS 

 

Orienteringssak 3: 

 Departementet har sendt ut forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på 

høring. Høringsnotatet sendes ikke ut, men kan leses her: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b7d8fdeca66d4988b9086c314c287828/ho

ringsnotat_kontrollutvalgs_og_revisjonsforskriften.pdf 

 

Orienteringssak 4: 

  NKRF’s Kontrollutvalgskonferansen 2019 - orientering 

 
Behandling:  

Kontrollutvalget diskuterte og hadde en gjennomgang på kritikk fremsatt til 

forvaltningsrevisjonsrapport i kommunestyret orienteringssak 1. 

Marit Motrøen og sekretær orienterte utvalget fra NKRS’s kontrollutvalgskonferansen 

2019 som de hadde deltatt på. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalgets medlemmer gir sekretariatet tilbakemelding om de har merknader til 

høringsnotat ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift.  Sekretariatet vil sende felles 

merknader for de kommuner de er sekretariat for. 

Orienteringssaker ble tatt til orientering. 

 
 

 

 

08/2019 Åpen post 
 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker ble tatt opp under åpen post. 

 

 

 

09/2019 Kontrollrapporten 2018 fra Skatteetaten for Tynset 

kommune 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapporten 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tynset kommune tas 

til orientering. 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b7d8fdeca66d4988b9086c314c287828/horingsnotat_kontrollutvalgs_og_revisjonsforskriften.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b7d8fdeca66d4988b9086c314c287828/horingsnotat_kontrollutvalgs_og_revisjonsforskriften.pdf
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Behandling: 

Rapporten ble gjennomgått og kommentert. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollrapporten 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tynset kommune tas 

til orientering. 

 

 


