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Orienteringssaker 
 

Saksdokumenter: 
 

 Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 33/17 den 28.03.17 
Valg av leverandør sekretariat for kontrollutvalget perioden 2017-2020; 

Behandling: 
Odd Erik Resell, PP ble erklært habil. 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak i kommunestyret 28.03.17: 
Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret at Kontrollutvalg Fjell IKS blir 

valgt for kontrollutvalget for perioden 2017-2020. 
 

 Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 26/17 den 28.03.17  
Evaluering, oppfølging og avrunding av omstilling i helse- og omsorgssektoren: 

1.Kommunestyret tar den foreliggende evalueringsrapporten til etterretning og finner   

at den danner en tilfredsstillende beskrivelse av hvordan rådmannen har fulgt opp 

vedtak i sak 56/16. 

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at en nå, på grunnlag av de tiltak som 

beskrives i rapporten, kan gå videre med arbeidet mot en overgang fra 

omstillingsmodus til utviklingsmodus med fokus på et kontinuerlig forbedringsarbeid i 

sektoren. 

3. Kommunestyret vil bidra til at det gis politiske føringer i utformingen med en 

revidert arbeidsgiverstrategi, og at dette ses i sammenheng med høringen av en ny 

kommunikasjonsstrategi og en felles gjennomgang av lov og avtaleverk for ansatte, 

tillitsvalgte og ledere. 

Evalueringsrapporten følger også vedlagt til orientering. 
  

 Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Tynset kommune. 

Vedlagt følger skatteetatens kontrollrapport i brev av 15.02.17.  Kontrollrapporten 
har ingen anmerkninger og skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger 

for 2016 verken gitt pålegg eller anbefalinger. 
 

 Fagkonferanse Kontroll og tilsyn 7-8. juni 2017 

Vedlagt følger invitasjon til fagkonferanse som FKT (Forum for Kontroll og Tilsyn) 
og årsmøte som skal avholdes i Tromsø 7. – 8. juni. 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saker tas til orientering. 
 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Saker ble tatt til orientering. 

Ingen deltakelse fra Tynset kontrollutvalg på fagkonferansen Kontroll og tilsyn den 7.-8. 

juni. 


