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  KONTROLLUTVALGET  RA   30.08.22      31/22 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
31/22  Kontrollutvalget      30.08.22 
 
 
Forenklet etterlevelseskontroll for 2021  
 
 
Saksdokumenter: 

- Attestasjonsoppdrag fra KPMG AS av 17.08.22, se vedlegg. 
 
Saksfremlegg: 
Kontrollutvalget skal føre kontroll med den økonomiske forvaltningen i Tynset, jf. 
kommuneloven § 23- 2 første ledd bokstav b. Forenklet etterlevelseskontroll er en del av 
denne kontrollen jf. kommunelovens § 24-9.  
 
Formålet med kontrollen er, innenfor en begrenset ressursramme, å forebygge svakheter 
og sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. 
Dette bygger opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til kommunens 
forvaltningspraksis. Målsettingen er å etablere enkle og jevnlige kontrollhandlinger som 
kan fange opp vesentlige svakheter i sentrale deler av økonomiforvaltningen. 
Kontrollhandlingene kan blant annet foretas på områder hvor brudd har særlige 
økonomiske konsekvenser, eller i særlig grad svekker tilliten til økonomiforvaltningen.  
Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av 
produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike 
vurderinger faller inn under forvaltningsrevisjon. 
 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at 
økonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Revisor utfører forenklet etterlevelseskontroll med moderat sikkerhet i samsvar med 
kommunelovens regler og RSK 301. Moderat sikkerhet defineres slik: Klart lavere enn 
betryggende sikkerhet, men skal øke de tiltenkte brukernes tillit til informasjonen i en 
grad som er klart høyere enn ubetydelig.  
 
Områder for forenklet etterlevelseskontroll kan være finansforvaltningen, 
selvkostområdene, offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre områder som 
beregning av driftstilskudd til private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, 
konsesjonsvilkår, kontraktsoppfølging, o. l. Listen er ikke uttømmende.  
Det vil være en konkret risiko- og vesentlighetsvurdering for den enkelte kommune som 
er avgjørende for hvilke områder som velges ut for kontroll.  
 
Revisor har gjennomført en forenklet kontroll ut fra etterlevelse av eiendomsskatteloven 
og vedtatte eiendomsskattevedtekter i Tynset kommune gjeldene fra 01.01.2020 om 
planlegging av - og gjennomføring av allmenn taksering, beregning og innkreving av 
eiendomsskatt. Revisor har kontrollert om kommunen: 

a. Har gjennomført allmenn taksering? 
b. Har etablert organer i samsvar med lovens krav? 
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c. Har riktig skattepliktig eiendom og kontroll med at det er riktig skatteyter 
som er identifisert 

d. Har et riktig grunnlag pr. skattepliktig eiendom 
e. Benytter riktig sats pr. eiendom og at dette kreves inn i samsvar med 

vedtak 
 
Revisors konklusjon: 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er revisor ikke blitt oppmerksom 
på noe som gir revisor grunn til å tro at Tynset kommune ikke i det alt vesentlige har 
etterlevd bestemmelsene om allmenn taksering gitt i eiendomsskatteloven og i 
kommunens eiendomsskattevedtekter i henhold til revisjonskriteriene ovenfor. 
Revisor har ingen presiseringer.  
 
 
 
Saksvurdering: 
Attestasjonsgrunnlaget for forenklet etterlevelsekontroll inneholder de opplysninger som 
er krevet, og det er ikke funnet noen avvik ut fra det som er undersøkt når det gjelder 
etterlevelse av eiendomsskatteloven og vedtatte eiendomsskattevedtekter i Tynset 
kommune på utvalgte områder. Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi 
kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar med 
økonomiforvaltningen og til Tynset kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis 
egnet til andre formål. 
 
    
Revisor skal rapportere til kontrollutvalget om resultatet av kontrollene senest innen den 
30.juni hvert år i henhold til kommunelovens § 24-9, siste ledd. Sekretariatet mottok 
attestasjonsuttalelsen den 17.august etter å ha etterspurt kontrollen. I fjor ble 
attestasjonsuttalelsen levert den 25. august.  
Kontrollutvalget har et påse-ansvar overfor revisors arbeid. Det innebærer bl.a at 
kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. 
Kontrollutvalget bør derfor vurdere om det skal anmerkes i vedtaket at frist for 
rapportering ikke er overholdt i henhold til kommunelovens § 24-9, siste ledd. 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 
for økonomiforvaltningen i Tynset kommune av den 17.august 2022 til orientering. 
 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak 


