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Orienteringssaker 
 
 
Orienteringssak 1: Informasjon fra kommunestyrets representant 
Informasjonsutveksling om saker som er oppe til diskusjon/behandling i kommunestyret 
 
 
 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  
 
 
Orienteringssak 2: Kommunestyrets behandling diverse saker 
 
SAK 82/21 Regnskapsrapport 2. tertial 2021. 
Regnskapsrapporten rapporterer på regnskapstallene pr 31.08.2021, og viser et 
merforbuk på kr 1,2 millioner i forhold til budsjett. Prognosen for året viser et samlet 
merforbruk på kr 4,7 millioner. Det foreslås på nåværende tidspunkt ingen endringer i 
driftsbudsjettet. Det foreslås å øke budsjettert bruk av næringsfondet med kr 3,0 
millioner. 
Rapporten ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedlegg 2a, regnskapsrapporten 
Vedlegg 2b, oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret  
Vedlegg 2c, status næringsfond 
 
Orienteringssak 3: Tilsyn i 2021 
I Statsforvalterens tilsynskalender ligger det ingen utførte tilsyn for 2021. Den 8. 
desember skal det være et møte med Statsforvalteren hvor vi skal sjekke opp status for 
tilsyn. 
 
 
Orienteringssak 4: Kommunebarometeret for 2021 
Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. 
Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. For 2021 
havner Tynset kommune på en 21. plass. Dersom kontrollutvalget ønsker det, kan 
sekretariatet formidle rapporten til kontrollutvalget. 
 
 
Orienteringssak 5: Habilitetsbrudd i klagebehandlingen må unngås 
Sivilombudsmannen har en kronikk i Kommunal Rapport den 18.desember 2019 hvor det 
gis fire tips til hvordan en kommune kan organisere sin klagesaksbehandling for å unngå 
brudd på habilitetsbestemmelsen. Selv om kronikken er to år gammel er dette en veldig 
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aktuell problemstilling i mange kommuner, og det kan være nyttig at kontrollutvalget er 
kjent med hvordan en klagesaksbehandling i en kommune bør foregå. 
 
Se vedlegg for orienteringssak 5. 
 
 
Orienteringssak 6: Uten kontroll forsvinner tilliten 
Avtroppende riksrevisor Per-Kristian Foss har i bladet «Kommunerevisoren» publisert en 
kronikk om kontrollfunksjonens rolle for å styrke tilliten mellom innbyggere og 
myndighetene. Kronikken er publisert den 1.november 2021. 
 
Se vedlegg for orienteringssak 6 
 
 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering.  
 
 


