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Orienteringssaker 
 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Kopi av brev til ordfører fra Folldalslista 

Folldalslista har sendt et åpent brev til ordfører om bruk av fellesskapets ressurser. 

Kontrollutvalget ved leder og sekretariat er satt på kopi. 

Det er mottatt 4 korrespondanser i saken, og brevene legges ved til informasjon. 

 

Vedlegg 1a, Åpnet brev til ordfører om felleskapets bruk av ressurser. Fra 9.september 

Vedlegg 1b, Svar fra ordfører. Fra 14.september 

Vedlegg 1c, Åpent brev til ordfører – oppfølging av spørsmål. Fra 27.september 

Vedlegg 1d, Svar fra ordfører 2. Fra 29.september 

 

 

Orienteringssak 2: Forsinkelse i leveranse av forvaltningsrevisjonsrapport 

Forvaltningsrevisjonsrapporten for oppfølginga av helse- og omsorgsplan for 2011 – 2020 

skulle vært levert den 15.september. Revisjon Midt-Norge har meldt at de beklageligvis 

er forsinket med rapporten pga sykdom. Utvalget kan forvente å få rapporten til neste 

møte. 

 

 

Orienteringssak 3: NKRF sin jubileumskonferanse 

NKRF (Forum for kontroll og tilsyn) rundet 75 år 27. oktober 2020. I den anledning var 

det planlagt en storstilt markering med årsmøte og jubileumskonferanse i Oslo sentrum. 

Pga. covid-19-situasjonen ble konferansen utsatt til 26. - 27. oktober 2021.  Program 

finnes i lenken nedenfor. 

Påmelding og eventuell deltagelse diskuteres på møtet. 

 

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-jubileumskonferanse-2020 

 

Kilde: NKRF sin nettside, under fanen “Kurs og konferanser” 

 

 

Orienteringssak 4: Spørsmål til kommuneloven § 23-6 – varsling til 

kontrollutvalget om møter i selskap?  

Departementet har besvart henvendelse fra FKT om hvem som har ansvar for å varsle 

kontrollutvalgene om møter i selskap. 

Sekretariatet vil orientere om hvordan det jobbes med dette i møtet. 

 

Se vedlegg. 

 

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-jubileumskonferanse-2020
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Orienteringssak 5: Ny rapport viser at statsforvalterne var forberedt på 

pandemi 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delfinansiert en forskningsrapport i 

samarbeid med Høgskolen i Østfold hvor det er sett på statsforvalternes håndtering av 

koronapandemien i den første fasen etter at landet ble stengt ned fra 13. mars 2020. 

Statsforvalterne har et ansvar for samordning på tvers av sektorer, men skal samtidig 

ivareta sektorspesifikke hensyn. De skal formidle nasjonale mål til kommunene, og legge 

til rette for nødvendig lokal tilpasning. Rapporten viser at statsforvalterne var godt 

forberedt på en pandemi. Samtidig peker rapporten på at statsforvalternes 

samordningsrolle i nasjonalt beredskapsarbeid er krevende, og at det er forskjeller 

mellom embetene når det gjelder hvordan samordningsrollen utøves. 

 

Lenke til rapporten: https://hiof.brage.unit.no/hiof-xmlui/handle/11250/2756394 

 

Kilde: FKT sin nettside, under nyheter 

 

 

 

Orienteringssak 6: KS-rapport: Statsforvalternes tilsyn med kommunene 

Formålet med FOU-prosjektet har vært å belyse hva som eventuelt er de mest 

fremtredende årsakene til at statsforvalterne ikke alltid får gjennomført de tilsynene de 

opplever har størst nytte for kommunene. Det har videre vært et formål å identifisere 

mulige tiltak som kan gjøre den statlige tilsynsvirksomheten med kommunene enda mer 

målrettet og relevant for kommunene. 

De viktigste læringspunktene fra undersøkelsen er: 

• Handlingsrommet til statsforvalterne må være tilstrekkelig for å sikre 

risikobaserte, effektive og målrettede tilsyn. 

• Tilsyn er ikke alltid det beste virkemiddelet, og andre virkemidler kan supplere 

eller noen ganger erstatte tilsyn. 

• Ressursene bør innrettes mot de aktivitetene som gir best læringseffekt. 

• Det må sikres reell samhandling og koordinering mellom statlig tilsyn og 

kommunal egenkontroll. 

 

Lenke til rapporten: https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-

og-utvikling/handlingsrom-og-bredere-virkemiddelbruk-viktig-for-nyttige-tilsyn/ 

 

Kilde: FKT sin nettside, under nyheter 

 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

https://hiof.brage.unit.no/hiof-xmlui/handle/11250/2756394
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/handlingsrom-og-bredere-virkemiddelbruk-viktig-for-nyttige-tilsyn/
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/handlingsrom-og-bredere-virkemiddelbruk-viktig-for-nyttige-tilsyn/

