
 MØTEINNKALLING 
  
 KONTROLLUTVALGET I TYNSET KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Odd Eirik Resell, tlf. 970 46 556 
eller Kontrollutvalg Fjell IKS, Norvald Veland, tlf. 450 11 047 
  

«  
 
MØTEDATO: Mandag 2. september 2019  
KL.:   12.00  
STED:    Elgtråkket, Tynset rådhus 
 

Kontrollutvalget i Tynset avholder sine møter for åpne dører. 
 

SAKSLISTE 
 
SAK NR. INNHOLD 
 
22/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
23/2019 Protokoll fra møte 11.06.19 
24/2019 Forvaltningsrevisjon – valg av prosjekt 
25/2019 Budsjett 2020 
26/2019 Orienteringssaker 
27/2019 Åpen post 
 
 
 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 

inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger 
inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært 
inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 

 
 
 
 
Oppdal. 22. august 2019 
 
Norvald Veland	  
Norvald	  Veland	  
Møtesekretær 
For Odd Eirik Resell, leder i kontrollutvalget   
 
 
Kopi sendt:  Ordfører i Tynset kommune 
  KPMG v/Ingunn Strand Olsson 
  Til offentlig gjennomsyn 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 22/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   02.09.19     22/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
22/19  Kontrollutvalget      02.09.19 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Saksdokumenter: 
   Sakliste til møte 02.09.19 
    
 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 02.09.19 godkjennes.   
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 23/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   02.09.19     23/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
23/19  Kontrollutvalget      02.09.19 
 
 
Møteprotokoll fra møte 11.06.19 
  
Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 11.06.19 (vedlagt) 
 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 
Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 12.06.19 og er blitt bekreftet ok. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.19 godkjennes. 
 
  
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Tynset kommune  
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Møtested:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elgtråkket,	  Tynset	  Rådhus	  
Møtedato:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tirsdag	  	  11.	  juni	  2019	  
Tid:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kl.	  12:30	  
Saknr.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16-‐21	  
 
Til	  stede	  på	  møtet:	  
 
Medlemmer:	   	   	   	   	   Forfall:	  	  
Odd	  Eirik	  Resell	   	   	   	   Marit	  Motrøen	  
Atle	  Fiskvik	   	   	   	   	   	   	  
Signe	  Marit	  Lium	  
Ketil	  Leteng	   	   	   	   	  
 
Vara 
Rune Storli 
       
 
Merknader:	  
	  
Andre:	  	  
Frå	  	  Kontrollutvalg	  Fjell	  IKS:	   	  	   Norvald	  Veland	  
Fra	  administrasjonen:	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Økonomisjef	  Arild	  Vik	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (sak	  18/19)	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	  
Møtet	  ble	  avsluttet	  kl.	  14.00	  	  	  
	  
	  
Tynset,	  11.	  juni	  2019	  
	  
Norvald Veland 
Norvald	  Veland	  
møtesekretær	  
	  
	  
Neste	  møte:	  	  	  02.09.2019	  kl	  12.00	  	  
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16/2019       Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 11.06.19 godkjennes. 
 
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 11.06.19 godkjennes.  
 
 
 
 
17/2019 Protokoll fra møte 25.04.19 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.04.19 godkjennes. 
  
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.04.19 godkjennes. 
 
 
 
18/2019 Tertialregnskap 1. tertial 2019 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2019 til 
orientering. 
 
 
Behandling: 
Økonomisjef tok en gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2019 og svarte på spørsmål 
fra utvalget. Rapporten sendes utvalget i etterkant pr. mail. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2019 til 
orientering. 
 
 
 
19/2019         Forvaltningsrevisjon – valg av prosjekt   
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken legges frem til behandling i kontrollutvalget uten forslag til vedtak 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Det ble gitt en fyldig og god orientering i møte den 21.02.19 fra enhetene.  Etter 
kontrollutvalgets mening virker det som kommunen både har fokus, god kontroll og god 
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oppfølging innenfor området psykisk helse blant unge.  Kontrollutvalget finner som følge 
herav det riktig å utsette en omfattende forvaltningsrevisjon innen området i 2019. 
 
Som alternativ vedtar kontrollutvalget å gjennomføre forvaltningsrevisjon  
«Kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen». 
 
Formålet med prosjektet: 
FORMÅL: 

Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunens forvaltning, drift og vedlikehold 
av bygningsmassen, kunne bidra til å opprettholde fokus på de verdier som kommunens 
bygg utgjør, og klargjøre at kortsiktige innsparinger på vedlikehold kan medføre større 
utgifter på lang sikt. 

VEDTAK PROBLEMSTILLINGER  

1. Har Tynset kommune tilfredsstillende system for planlegging og styring av 
vedlikehold av bygningsmassen? 

2. Har Tynset kommune rapporteringsrutiner som sikrer folkevalgte tilstrekkelig 
beslutningsgrunnlag innenfor eiendomsforvaltningen? 

3. Tynset kommunes ressursbruk på eiendomsforvaltning: 

a. Hvordan har ressursbruken til vedlikehold av bygningsmassen utviklet seg i 
Tynset kommune de siste årene? 

b. Hvordan er Tynset kommunes ressursbruk på området i forhold til 
sammenliknbare kommuner i landet? 

4. Hva er status for vedlikehold på de kommunale utleieboliger? 

Abakus AS bes utlyse forvaltningsrevisjon på anbud i henhold til Tynset kommune sine 
retningslinjer. 

Prosjektbeskrivelse sendes ut pr mail til kontrollutvalgets medlemmer med rask 
tilbakemelding før anbud utlyses.  Kontrollutvalget tar forbehold i anbudsutlysning at alle 
anbud kan forkastes. 

Teknisk sjef innkalles til neste møte for å gi en status vedlikehold bygningsmassen i 
Tynset kommune. 

Endelig leverandør velges i neste møte etter innstilling fra Abakus AS. 

 
 
20/2019 Orienteringssaker 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssak i møtet:  
 
Orienteringssak: 

Ingen orienteringssaker forelå. 

Behandling:  
 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Ingen saker forelå 
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21/2019 Åpen post 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Ingen saker ble tatt opp under åpen post. 
 
Neste møte ble fastsatt til mandag 02.09.19 kl 12.00. 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 24/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   02.09.19    24/19  
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:      Møtedato:  
24/19  Kontrollutvalget     02.09.19 
 
 
Forvaltningsrevisjon 2019 – valg av prosjekt 
 
Saksdokumenter: 
− Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 (ikke vedlagt) 
− Vedtak sanering/salg kommunestyret sak 48/19 møtedato 18.06.19 
− Tilstandsvurdering boliger vurdert sanering/salg 
 
 
Saksframlegg: 
Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 vedtatt i kommunestyret den 24.01.17 
sak 06/17 har følgende prioritering: 

1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og 
på alle nivå 

2. Psykisk helse blant unge 
3. Kontroll av investeringsprosjekter 

 
I møte den 11.06.19 sak 19/19 besluttet kontrollutvalget å utsette eventuell 
forvaltningsrevisjon innenfor området psykisk helse blant unge i 2019. 
 
Som alternativ vedtok kontrollutvalget å gjennomføre forvaltningsrevisjon  
«Kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen». 
 
Det ble videre besluttet at Abakus AS skulle utlyse anbud dog med forutsetning av at alle 
anbud kunne forkastes.  Kontrollutvalget ønsket å få en redegjørelse og orientering fra 
teknisk sjef før eventuelt leverandør skulle bli valgt. 
 
Abakus AS kom tilbake og mente at når først anbud var lyst ut og det forelå flere anbud, 
var det vanskelig/umulig å ikke gjennomføre.  Utvalget ble forespurt via mail, og det var 
da flertall for å utsette utlysning av anbud til orienteringen fra teknisk sjef i kommunen 
ble gjort i neste møte. 
 
Teknisk sjef Jostein har bekreftet at han vil møte i utvalget og orientere og svare på 
spørsmål fra utvalget. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken legges frem til behandling i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. 
Vedtak gjøres av utvalget etter orientering fra teknisk sjef er gjennomført. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
 



 

Behandling i Kommunestyret 18.06.2019: 

Omforent forslag fra alle partiene: 

1. De kommunale eiendommene Næverrøsta 45 og Skogveien 16 selges. Inntekter fra salget 

tilføres ubundet investeringsfond. 

 

2. De kommunale eiendommene Parkveien 29 og Vedalen 45 saneres. Kostnaden på inntil  

kr 1 000 000,- til gjennomføring av sanering finansieres med midler fra ubundet 

investeringsfond.  

 

3. Salg og sanering gjennomføres sommeren og høsten 2019. 

 

4. Sanering og salg av Tiurveien 3 utsettes. Ny sak legges frem for kommunestyret i 

augustmøtet. 

 

 

Omforent forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak i Kommunestyret 18.06.2019: 

1. De kommunale eiendommene Næverrøsta 45 og Skogveien 16 selges. Inntekter fra salget 

tilføres ubundet investeringsfond. 

 

2. De kommunale eiendommene Parkveien 29 og Vedalen 45 saneres. Kostnaden på inntil  

kr 1 000 000,- til gjennomføring av sanering finansieres med midler fra ubundet 

investeringsfond.  

 

3. Salg og sanering gjennomføres sommeren og høsten 2019. 

 

4. Sanering og salg av Tiurveien 3 utsettes. Ny sak legges frem for kommunestyret i 

augustmøtet. 

 

 



Næverrøsta 56, 2500 Tynset. 

 

Type bolig: Enebolig 

Gnr 71, Bnr 437.  

Byggeår: 1976 

Grunnflate: 55m2 

Antall etasjer: 1 

Areal tomt: 1 120 m2 

Verdivurdering: kr 400 000 

 

Tilstandsvurdering: 

- Utvendig panel skadet av hakkespett. Må skiftes.  

- Vinduer og dører fra byggeår. Må skiftes. 

- Sprekk i grunnmur ved hoveddør som følge av setningsskader. 

- Takshingel fra byggeår sterkt angrepet av mose. Må tekkes om igjen. 

- Samtlige innvendige overflater sterkt skadet av urinering fra beboer og manglende renhold. Forsøkt 

rengjort av profesjonelt renholdsbyrå uten hell. 

- Bad renovert i 2009. I akseptabel stand. 

- Kjøkken renovert i 2009. Er nå skadet som følge av manglende renhold. Må saneres. 

- Krypkjeller (55m2 med ca 1,5 høyde) fylt med søppel. Vaktmesterne fylte og bar ut ca 90 sekker med 

søppel. 

- Dårlig isolert. 

 

Generelt er boligen kraftig skadet og slitt. Ikke mulig å få luktsanert boligen uten å rive samtlige 

innvendige overflater. Hele huset må strippes ned og bygges opp igjen. Dette vil ikke være forsvarlig 

med tanke på kostnadene dette vil utløse.  

Det er innhentet verdivurdering fra lokal megler som vurderer markedsverdi til kr 400 000,-. 

 

Konklusjon: 

Alternativet er sanering eller salg. Eiendomsavdelingen anbefaler salg da behovet for slike boliger er 

minimalt, og at kostnaden med renovering er uforsvarlig. 

 

 

  



Vedalen 45, 2500 Tynset. 

 

Type bolig: Tomannsbolig med frittstående dobbelgarasje. 

Gnr 90, Bnr 35. 

Byggeår: 1960 

Grunnflate: 120 m2 

Antall etasjer: 2 + kjeller 

Areal tomt: 1 163 m2 

Verdivurdering: Ikke vurdert 

 

Tilstandsvurdering: 

- Utvendige overflater meget slitt  

- Noen vinduer er skiftet ut. Øvrige dører og vinduer fra byggeår. 

- Samtlige innvendige overflater fra opprinnelig byggeår. 

- Jordkjeller. 

- Dårlig isolert. 

 

Generelt er boligen slitt og i dårlig forfatning.  

Hele huset må strippes ned og bygges opp igjen. Dette vil ikke være forsvarlig med tanke på 

kostnadene dette vil utløse.  

Det foreligger vedtak fra kommunestyret om at bygget skal selges, eller forsøkes avhendet til kirken. 

Det er ikke mulig å gjennomføre salg grunnet at eiendommen er regulert til religionsutøvelse. Kirken 

ønsker ikke å overta eiendommen da de ikke har økonomi til å foreta rivning. Dersom de mottar 

eiendommen vederlagsfritt vil eiendommen bli brukt til parkeringsformål. 

 

Konklusjon: 

Sanering og avhending til kirken. Eiendommen er ikke regulert til boligformål. 

 

 

 

  



Tiurveien 3, 2500 Tynset. 

 

Type bolig: Enebolig 

Gnr 46, Bnr 25.  

Byggeår: 1969 

Grunnflate: 135 m2 

Antall etasjer: 1+kjeller 

Areal tomt: 1 185 m2 

Verdivurdering: Ikke vurdert 

 

Tilstandsvurdering: 

- Takbelegg fra byggeår skadet. Tilhørende vannskader i innvendig himling.  

- Samtlige innvendige dører skadet av tidligere beboer 

- Bad fra byggeår med behov for renovering 

- Utvendig kledning bør beises. 

- Carport kledd med gulvlaminat av tidligere beboer 

- Kjøkken må totalrenoveres. 

- Kjeller ikke godkjent som oppholdsrom grunnet manglende rømningsveier 

- Dårlig isolert. 

- Ytterdør og vinduer av nyere dato kan brukes opp igjen i annen kommunal bolig. 

- Brakkelignende bolig til stor sjenanse for nabolaget. 

 

Boligen er i så dårlig forfatning at den er til sjenanse for nabolaget. Boligen bør saneres, men tomten 

bør beholdes. Kommunen eier nabotomten (46/23), og samlet areal for disse to eiendommene er på 

2379m2. Eiendommene legges til kommunens tomtebank for framtidig utvikling. Dette fordi 

eiendommen har sentrumsnær beliggenhet. 

 

Konklusjon: 

Eiendomsavdelingen anbefaler sanering da boligen ikke er mulig å renovere til en forsvarlig kostnad. 

Eiendommen bør beholdes da det er store muligheter for utvikling i framtiden. 

 

  



Skogveien 16, 2500 Tynset. 

 

Type bolig: Enebolig 

Gnr 44, Bnr 402.  

Byggeår: 1975 

Grunnflate: 133 m2 

Antall etasjer: 1+ innredet kjeller 

Areal tomt: 1 421 m2 

Verdivurdering: Ikke vurdert 

 

Tilstandsvurdering: 

- taketernitt fra byggeår. Ok. 

- Bolig i generelt god stand 

- Garasje i god stand 

- Luft-til-luft varmepumpe 

 

Stor enebolig med innredet kjeller. Boligen er generelt i god stand, men for stor til å benyttes til 

utleie for vanskeligstilte. Boligen bør selges for å innfri kravet som ble stilt i forbindelse med kjøp av 

Skolegata 7.  

 

Konklusjon: 

Eiendomsavdelingen anbefaler salg av boligen da den ikke er egnet til å brukes til utleie. Boligen har 

en potensiell høy markedsverdi med tanke på beliggenhet og størrelse. 
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 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 25/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   02.09.19  25/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
25/19  Kontrollutvalget      02.09.19 
  Kommunestyret 
 
 
Budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 
 
Saksdokumenter: 
- Forslag til budsjett 2020 

 
 

Saksopplysninger: 
I henhold til forskriften for Kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 7, § 18 
skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet 
skal følge formannskapets innstilling om kommunens budsjett til kommunestyret. 
 
Budsjettforslaget må ta høyde for å dekke kostnader med: 

- revisjon (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapsrevisjon og andre 
revisjonsoppgaver) 

- sekretariat for kontrollutvalget 
- kontrollutvalgets utgifter (møtegodtgjøring, reiseutgifter, kurs, m.m) 

 
Kontrollutvalgets leder har anvisningsmyndighet i henhold til anvisningsreglement 
vedtatt i kommunestyret.  
 
Kostnader til revisjon for Tynset kommune og sekretariatet fremkommer av mottatt 
anbud og valg av leverandør foretatt av kontrollutvalget i sak 33/16 og 06/17. 
  
 
Saksvurdering: 
 
Eventuelle utgifter til revisjon/sekretariat utover anbud må komme som et tillegg i 
budsjettforslaget. Dette kan være for eksempel utgifter til ekstraordinær selskapskontroll 
eller forvaltningsrevisjon.  
 
Det er budsjettert med en forvaltningsrevisjon i 2020 samt en selskapskontroll. 
 
I tillegg kommer kontrollutvalgets egne utgifter som skal dekke møtegodtgjøring, 
reiseutgifter, kurs, møteservering, osv. Sekretariatet har tatt utgangspunkt i fjorårets 
budsjett og kommunens egne satser for møtegodtgjørelse.  
 
Totalt budsjettforslag fra sekretariatet er kr. 837.000 for kommunens kontroll- og 
tilsynsvirksomhet i 2020. Budsjett for 2019 var kr. 788.000.  Økning mot budsjett 2020 
utgjør 6,2%. Kostnader revisjon er indeksregulert i hht kontrakt. 
Regnskapstall for 2019 er ikke ajour da det bla mangler fakturering fra revisjon.  
Opplæring/kurs nytt utvalg er budsjettert med kr.60.000.  
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 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 25/2019 

 
 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2020. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og 
tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr 837.000. 
  
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 
Kommunestyrets vedtak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Budsjett 2020

Sekretariatets forslag til møtet 02.09.19

Budsjettforslag Kontroll og tilsyn Tynset 2020 -  sak 25/19 den 2.09.19 fra kontrollutvalget

Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T)

Vedtatt 

budsjett 

2019

Kostnad 

2018

Innstilling - 

forslag til 

budsjett 

2020

Kommentar B-forslag 2020

(mindre justeringer kommenteres ikke)

1100 Kontroll og tilsyn 10801 MØTEGODTGJØRING FOLKEVALGTE 24 000       25 619       30 000       4 K-medlemmer 5 møter a kr. 985 pr møte

1100 Kontroll og tilsyn GODTGJØRING KONTROLLUTV. LEDER 20 000       -             20 000       1,9 % av Stortingsrepr. Lønn, jf. k-styrets vedtak, sak 82/12

1100 Kontroll og tilsyn 10802 TAPT ARBEIDSFORTJ. FOLKEVALGTE 12 000       3 979         12 000       Anslag

1100 Kontroll og tilsyn 10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 3 712         1 894         5 000         Anslag

1100 Kontroll og tilsyn 11002 AVISER OG TIDSSKRIFTER 4 000         11 960       15 000       Kontrollutvalget abonnerer på Komm. rapport 

1100 Kontroll og tilsyn 11151 BEVERTNING/HUSLEIE 5 000         5 981         6 000         Anslag

1100 Kontroll og tilsyn 11500 OPPLÆRING/KURS/MØTER div 50 000       -             60 000       Budsjettert kr. 12.000 pr. utvalgsmedlem (opplæring/kurs nye

1100 Kontroll og tilsyn 11600 KM.GODTGJØRING/KOSTGODTGJØRING 2 000         2 000         Anslag

1100 Kontroll og tilsyn 11650 TELEFONGODTGJØRING 2 000         2 000         Anslag

1100 Kontroll og tilsyn 11704 TRANSPORT- OG SKYSSUTGIFTER 10 000       10 000       Anslag

1100 Kontroll og tilsyn 12701 KONSULENTTJENESTER 30 000       97 960       30 000       
Abakus, anbudsarbeid forvaltningsrevisjon og ev. 

selskapskontroll. 

1100 Kontroll og tilsyn SEKRETARIATSTJENESTER 155 000     155 000     155 000     Fastpris 5 møter

KONSULENTTJENESTER -             Revisjon/diverse

1100 Kontroll og tilsyn REGNSKAPSREVISJON 190 000     233 500     190 000     Anslag (anbud + indeksregulert og tilleggstimer)

1100 Kontroll og tilsyn 12707 FORVALTNINGSREVISJON 200 000     200 000     220 000     Anslag en forvaltningsrevisjon 2020

1100 Kontroll og tilsyn SELSKAPSKONTROLL 80 000       -             80 000       Anslag en selskapsrevisjon 2020

787 712kr  735 893kr  837 000kr  

Budsjett basert på medgått i hhv. 2018 og 2019.
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 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr  26/19 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   02.09.19    26/19 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
26/19  Kontrollutvalget      02.09.19  
 
 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  
 

• Melding om politisk vedtak, kommunestyret 18.06.19, sak 20/19: 
1. Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2018 
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 12.772.049 avsettes til næringsfondet 

med kr. 7.000.000 og resten, kr. 5.772.049,avsettes til disposisjonsfondet. 
3. Fremtidige klima- og miljørapport skal ha med de nyeste tallene for 

kommunens klimagassutslipp. 
 
 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Orienteringssaker tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 27/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   02.09.19    27/19  
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:      Møtedato:  
27/19  Kontrollutvalget     02.09.19 
 
 
Åpen post 
 
Saksdokumenter: 
 
− Ingen 
 
Saksframlegg: 
 
Hensikten med ”åpen post” er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 
saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 
 
Pga sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes pga behandling av 
taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 
 
Det ligger i sakens natur at det ikke kan fattes enkeltvedtak i saken, bare drøfte aktuelle 
oppfølgingssaker og – temaer. 
 
Det er ikke meldt inn noen temaer ved utsendelse av møteinnkalling. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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