
 
 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Kontrollutvalget i Tynset kommune 
Tynset 
 

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf.  400 67 058 
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 22/51-10     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 21.08.2022 

 
 
 
Sekretariatstjenester for kontrollutvalget i 2023  
Som Tynset kontrollutvalg er kjent med, så er Kontrollutvalg Fjell IKS i forhandlinger med 
Konsek Trøndelag IKS om en mulig sammenslåing fra 01.01.2023. Jeg vil med dette 
orientere Tynset kontrollutvalg om at Konsek Trøndelag fra samme dato kan påta seg 
leveransen av sekretariatstjenester til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalg Fjell og Tynset kommune har en avtale om leveranse av sekretariatstjenester 
for kontrollutvalget, gjeldende fra 01.01.20. Avtalen utløper 31.12.22. Kontrollutvalget kan 
forlenge den med ett år av gangen fra 01.01.2023, men ikke lenger enn til 31.12.24. Hvis 
kontrollutvalget og Kontrollutvalg Fjell forlenger leveranseavtalen med ett år fra 01.01.2023, 
vil dette være en av flere forpliktelser som Konsek Trøndelag overtar i forbindelse med 
sammenslåingen. Tjenesteleveransen vil i så fall skje innenfor dagens rammer; kontoret i Os 
vil betjene avtalen, Ragnhild Aashaug vil være ansvarlig for leveransen, og tjenesteomfang 
og pris vil være i henhold til avtalen. Konsek Trøndelag leverer primært tjenester til sine 
eiere. For oss er det derfor bare aktuelt å forlenge avtalen i ett år.  
 
Jeg antar at kontrollutvalget er kjent med at det ikke finnes juridiske hindringer for at Konsek 
Trøndelag overtar avtalen med Tynset kontrollutvalg. Kontrollutvalget står selvsagt fritt til å 
avslutte avtalen allerede fra årsskiftet, i så fall tar vi beslutningen til etterretning.  

Dersom kontrollutvalget ønsker å videreføre avtalen, garanterer vi at tjenesten holder dagens 
kvalitet. I tillegg vil den være mindre utsatt ved uforutsett fravær: Konsek Trøndelag vil etter 
fusjonen med Kontrollutvalg Fjell ha 40 eierkommuner og 11 ansatte. Vi har høy 
fagkompetanse på områder som jus, økonomi, samfunnsfag, revisjon og kommunal 
organisering, og medarbeidere med lang og relevant erfaring. Ved sykefravær eller andre 
uforutsette hendelser, har vi en rekke kompetente medarbeidere som kan oppfylle avtalen.  
Dette til orientering.  
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Torbjørn Berglann 
daglig leder 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
Kontrollutvalg Fjell IKS 
 
  

mailto:post@konsek.no

	Sekretariatstjenester for kontrollutvalget i 2023
	Kopi til:
	Vedlegg:

