
Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Torill Bakken tlf.: 908 15 168 e-post: tb@kontrollutvalgfjell.no 

MØTEINNKALLING 

KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN 

 
 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven § 11-5. 

 

 
MØTEDATO:   Onsdag 12. februar 2020 
KL.:    13:00                                                           
STED:    Møterom 2. etg., Holtålen kommunehus 

   
 

Varamedlemmer får tilsendt saksdokumenter, men møter kun etter nærmere avtale. 

 
 
 Saksliste 
 

SAK NR. INNHOLD 

01/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 05.12.19 

03/2020 Orientering i fra administrasjonen – arbeidsmiljøet i Holtålen kommune 

04/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget 

05/2020 Vurdering av revisors uavhengighet 

06/2020 Initiering av virksomhetsbesøk i 2020 

07/2020 Orienteringssaker  

08/2020 Eventuelt 

 

  
 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 

eventuelle 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, uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av 

saken(e). 

 

 
For   

Ann Elisabeth Hansvold 

Leder i Kontrollutvalget i Holtålen 
 

 

Tirsdag 4. februar 2020 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

Torill Bakken     
 

Kopi:  Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen og Coop Haltdalen for offentlig gjennomsyn 

 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 01/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   12.02.20      01/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

01/20  Kontrollutvalget      12.02.20 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 12.02.20 

 

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 12.02.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 02/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   12.02.20      02/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

02/20  Kontrollutvalget      12.02.20 

 

 

Møteprotokoll fra møte 05.12.19 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 05.12.19 (vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Forslag til protokoll ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag. Det er foretatt 

en liten redaksjonell endring i sak 29/19(korrigering av dato). 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.12.19 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Holtålen kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtested: Møterom 2. etg, Kommunehuset 

Møtedato: Torsdag 5. desember 2019 

Tid:  Kl. 12:00 

Saknr. 27-34 

 

Til stede på møtet: 

  

Medlemmer:       Forfall: 
Ann Elisabeth Hansvold, leder   Annie Tamlag     
Ole Anders Holden     Torild Løvdal 
Jan Moen 
 

Innkalt vara: 
Morten Ingebrigtsvoll 
Anders Brennås 
 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Torill Bakken, Ragnhild Aashaug 
Fra Revisjon Fjell IKS:  Merete Lykken 
   
Merknad: 

Det ble gitt en innføring til nye kontrollutvalgsmedlemmer om utvalgets rolle og 

oppgaver, samt presentasjon av sekretariat og revisjon. 

Varamedlemmer var invitert til å delta under møtets første del. 

 
       
Møtet ble avsluttet kl. 15:00. 
   
 
Torsdag 5. desember 2019 
 

Torill Bakken  

T. Bakken, møtesekretær 
 

 
 
 
 
Neste ordinære møte: 12.02.2020  
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27/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 05.12.19 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 05.12.19 godkjennes. 

 

 

28/2019 Møteprotokoll fra møte 19.09.19 til orientering 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 19.09.19 tas til orientering. 

 

  

Behandling: 

Forrige utvalgs evaluering ble gjennomgått. 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 19.09.19 tas til orientering. 

 

 

 

29/2019 Forvaltningsrevisjonsrapport; Enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven  

 

 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven” av 01.10.19 tas til 

etterretning. 

 

Holtålen kommune følger revisors anbefalinger.  

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå rutinene for saksbehandling innen pleie og 

omsorg for å ivareta: 

1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det også 

2. opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie 

3. at det i begrunnelsen i tillegg henvises til lokal forskrift og egne kriterier 

4. at funksjonskartlegging i fagsystemet oppdateres i forbindelse med 

saksbehandlingen 
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Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20. 

 

 

Behandling:  

Revisor var tilstede under behandling og gikk igjennom sammendraget i rapporten. Hun 

svarte videre på spørsmål i fra utvalget. 

Rapporten ble diskutert. 

 

Kontrollutvalgets innstilling:  

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven” av 01.10.19 tas til 

etterretning. 

 

Holtålen kommune følger revisors anbefalinger.  

Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå rutinene for saksbehandling innen pleie og 

omsorg for å ivareta: 

1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det også 

2. opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie 

3. at det i begrunnelsen i tillegg henvises til lokal forskrift og egne kriterier 

4. at funksjonskartlegging i fagsystemet oppdateres i forbindelse med 

saksbehandlingen 

 

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20. 

 

 

 

 

30/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  

 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Holtålen kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 

fra Revisjon Midt-Norge SA. Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

Holtålen kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 

fra Revisjon Midt-Norge SA. Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20. 
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31/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Holtålen kontrollutvalg bestiller forslag til plan for eierskapskontroll basert på risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra 

Revisjon Midt-Norge SA. Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

Holtålen kontrollutvalg bestiller forslag til plan for eierskapskontroll basert på risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra 

Revisjon Midt-Norge SA. Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20. 

 

 

 

32/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 
2020  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsplan for 2020 godkjennes.  

 

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2020 fastsettes slik: 

 

 Møtene starter kl. 13:00 

 Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus 

 Møtedatoene er: 

o Torsdag 13.02.20 

o Torsdag 26.03.20 

o Torsdag 14.05.20 

o Torsdag 17.09.20 

o Torsdag 12.11.20 

 

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering. 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom årsplanen. Første møtedato er endret til onsdag 12. februar. 

Ellers som foreslått. 

Utvalget gikk igjennom saker for behandling i løpet av året, og føyde til dialogmøter med 

ordfører og rådmann, samt gjennomgang av oppfølgingssaker fra kommunestyret på 

første møte. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsplan for 2020 godkjennes med endringer foretatt under behandlingen.  
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Ordinære møter i kontrollutvalget i 2020 fastsettes slik: 

 

 Møtene starter kl. 13:00 

 Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus 

 Møtedatoene er: 

o Onsdag 12.02.20 

o Torsdag 26.03.20 

o Torsdag 14.05.20 

o Torsdag 17.09.20 

o Torsdag 12.11.20 

 

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering. 

 

33/2019 Orienteringssaker 
 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Orienteringssak 1:  NKRF´s kontrollutvalgskonferanse 

 Årets kontrollutvalgskonferanse arrangeres 29.jan-30.jan. Program følger vedlagt. 

Påmeldingsfristen er 12. desember. 

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

 

Utvalget mener det er veldig viktig at hele utvalget deltar på konferansen. Sekretariatet 

bistår med påmelding etter møtet. 

 

 Orienteringssak 2:  Ny forskrift om kontrollutvalg 

 Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon trådte i kraft fra og med det 

konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 

valgperioden 2019–2023. Forskriften er vedlagt for gjennomgang og kan også 

leses her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-17-904  

 

Saken tas til orientering. 

 

34/2019 Eventuelt 

 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

Møtet ble lukket da det ble behandlet taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens 

§ 13. 

 

Utvalget diskuterte aktuelt tema: 

 

 Arbeidsmiljøet i Holtålen kommune 

 

Kontrollutvalget vurderer å gjennomføre en forundersøkelse for å belyse temaet. 

Revisjon Fjell IKS undersøker hvilke metoder som kan benyttes. Kontrollutvalget får 

tilbakemelding. 

 

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-17-904


MØTEBOK 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 03/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 12.02.20      03/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

03/20  Kontrollutvalget 12.02.20 

Orientering fra administrasjonen – Arbeidsmiljøet i Holtålen 

kommune 

Kommunedirektøren er innkalt til møtet for å gi en orientering. 

Saksdokumenter: 

- Ingen

Saksframlegg: 

Administrasjonen og kontrollutvalget har et felles ansvar for å legge til rette for en god 

dialog og et godt samspill. Både administrasjonen og kontrollutvalget har som mål å 

sikre god kvalitet i tjenesteproduksjonen og bidra til læring og forbedring i kommunen. 

Det er derfor i begges interesse at samarbeidet er godt. En god dialog mellom 

kontrollutvalget og administrasjonen kan sikre en bedre prioritering og planlegging av 

kontrollutvalgets undersøkelser. 

Kontrollutvalget har på forhånd stilt følgende henvendelse til kommunedirektøren: 

Kontrollutvalget ønsker en orientering om arbeidsmiljøet i Holtålen kommune i neste 

møte. 

Da arbeidsmiljø er et stadig aktuelt tema i de fleste organisasjoner mener utvalget det er 

greit å be om en orientering om temaet fra administrasjonen i Holtålen kommune.  

De har i den anledning utarbeidet noen punkter som de ønsker svar på: 

1: Er det foretatt arbeidsmiljøundersøkelser / medarbeiderundersøkelser på temaet 

«arbeidsmiljø» i løpet av siste valgperiode? Og om dette er gjort, hvor ligger resultatet 

av disse og hvordan er det eventuelt jobbet videre med dette? 

2: Har Holtålen kommune koblet på ekstern bistand fra f.eks BHT 

(Bedriftshelsetjenesten), ALS ( Arbeidslivssenteret NAV ), og / eller andre aktører med 

det for øyet å forebygge, gå inn i eventuelle konkrete saker og / eller for å søke råd?  

3: Har Holtålen kommune en systematisk jobbing angående arbeidsmiljø og hvordan blir 

eventuelt  dette fulgt opp? Er det faste kontaktpersoner rundt i enhetene som har et 

særskilt ansvar for dette og er det i så fall tydeliggjort hvem dette er, eller er det mer 

tilfeldig? 

4: Har Holtålen kommune en overordnet visjon når det gjelder arbeidsmiljøet? 



Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 03/2020 

MØTEBOK 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Det legges opp til at utvalget får en orientering i fra administrasjonen, med påfølgende 

spørrerunde. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om arbeidsmiljøet i Holtålen til 

orientering. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



MØTEBOK 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 04/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 12.02.20      04/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

04/20  Kontrollutvalget 12.02.20 

Kommunestyret 

Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 

Saksdokumenter: 

- Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 (følger som eget vedlegg)

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. 

Rapporteringen skjer dels løpende ved at rapporter sendes til kommunestyret for 

sluttbehandling, samt at meldinger om oppfølging av rapporter oversendes 

kommunestyret til orientering. Som et ledd i rapporteringen vil årsmeldingen være et 

nyttig dokument.  

Sekretariatet har laget en oppsummering over kontrollutvalgets aktivitet i 2019. Det 

gjøres oppmerksom på at forskriftshenvisningene i årsmeldingen er gjort etter 

Kontrollutvalgsforskrift av 2004 og kommunelov gjeldende før konstitueringen av nytt 

kommunestyre da mesteparten av aktiviteten skjedde før konstituering. 

Kontrollutvalget bes under behandlingen gjennomgå vedlagte utkast til årsmelding, og 

foreta eventuelle korrigeringer og endringer. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 vedtas og legges fram for 

kommunestyret.  

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 05/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   12.02.20      05/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

05/20  Kontrollutvalget      12.02.20 

 

 

 

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til 

Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
 

Saksdokumenter: 

Brev av 20.12.2019 fra Revisjon Midt-Norge SA med egenvurdering av oppdragsansvarlig 

revisors uavhengighet. 

 

 

Saksframlegg: 

Kommuneloven § 24-4 omtaler at revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i §16- §19 presiserer kravene til revisors 

uavhengighet. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 

årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. En del av dette påse-ansvaret ligger i 

det å sikre at revisor er uavhengig. 

I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 

kontrollutvalget. 

 

Oppdragsansvarlig revisor og revisors medarbeidere på oppdraget skal være uavhengige. 

Det skal ikke foreligge særegne forhold som kan svekke uavhengigheten eller 

objektiviteten i gjennomføringen av revisjonen. Dette innebærer blant annet at de ikke 

kan: 

 

 inneha andre stillinger, eller være medlem av styrende organer, hos kommunen eller 

virksomhet som kommunen har økonomisk interesse i 

 «delta i eller ha funksjoner i» annen virksomhet dersom dette er i konflikt med rollen 

som revisor for kommunen 

 

Det er også relevant for vurderingen av uavhengighet om revisors nærstående eller 

revisors medarbeidere har tilknytning til kommunen. 

 

Det er videre lagt begrensninger på hvilke andre tjenester revisor kan levere til 

kommunen. Dette gjelder: 

 

 rådgivningstjenester, dersom disse er egnet til å reise tvil om revisors uavhengighet 

 tjenester som hører inn under reviderte ledelses- og kontrolloppgaver i kommunen 

 å opptre som fullmektig for kommunen 

 

De som utfører revisjon for kommunen skal selv vurdere sin uavhengighet fortløpende. 

 

 

 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 05/2020 

 

Sakvurdering: 

Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 

revisor for Holtålen kommune, Svein Magne Evavold, Revisjon Midt-Norge SA.  

Vurderingen er datert 20.desember 2019. 

 

I følge FKT sin veileder for «Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor, så 

kan følgende spørsmål stilles til uavhengighetserklæringen: 

 

1. Om leveransen av andre tjenester enn revisjon eksempelvis rådgivning, utgjør en 

trussel mot revisors uavhengighet 

2. Om revisjonsselskapet har regler for hvilke tjenesteleveranser det kan påta seg 

utenom revisjonsoppgavene og for individuelle og/eller samlede 

honorarbegrensinger 

3. Om eventuelle krav i oppdragsavtalen om rotasjon av oppdragsansvarlig 

etterfølges. 

 

Disse spørsmålene er stilt Revisjon Midt-Norge, og de har svart følgende: 

 

1. Uavhengighetserklæringen inneholder opplysninger om rådgivning. Vi yter ikke rådgivning 
som setter vår rolle som revisor i fare. 

2. Det utarbeides årlige leveranseavtaler med alle kommuneoppdragene. Denne 

avtalen regulerer hva som inngår i avtalene med kommunene. 

Vi leverer de lovpålagte oppgavene og veiledning tilknyttet lovpålagt revisjon. 

Andre oppgaver må avtales spesielt og vil da bli regulert i egne avtaler.  

3. Det er ikke avtalt noe knyttet til rotasjon av oppdragsansvarlig revisor. 

 

 

Ut fra kravene i kommuneloven §24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §16 - 

§19, så er sekretariatet av den oppfatning at oppdragsansvarlig revisor har gjort en 

vurdering av sin uavhengighet som lov og forskrift krever. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Holtålen kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 

20. desember 2019 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen. 

 

 

Behandling: 

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 06/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   12.02.20      06/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

06/20  Kontrollutvalget      12.02.20 

 

 

 

Virksomhetsbesøk i 2020– Planlegging/utvelgelse 
 

Saksdokumenter: 

 Prosedyrer for virksomhetsbesøk, vedtatt 28.09.17   

 Organisasjonskart Holtålen kommune 

 

 

 

Saksframlegg: 

Holtålen kontrollutvalg vedtok den 28.09.17 prosedyrer for virksomhetsbesøk. 

Prosedyrene er vedlagt saken. 

 

I følge vedtatt møteplan for Holtålen kan det være aktuelt å legge virksomhetsbesøk til 

17. september. Det kan også være aktuelt å gjennomføre etter behandlingen av 

årsregnskapet den 14. mai. 

 

Sekretariatet ser det som en fordel at utvalget tidlig på året tar stilling til hvilken 

virksomhet som skal besøkes i 2020, tidspunkt og omfang. 

 

- I 2018 gjennomførte utvalget virksomhetsbesøk hos Elvland natur- og 

kulturbarnehage. 

- I 2019 vedtok utvalget å få en orientering om landbruksavdelingen. 

 

 

Prosedyrenes punkt 1: 

” Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i diskusjon i kontrollutvalget i 
forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte.” 
 

Kontrollutvalget kan be om å få en presentasjon fra virksomhetsleder hvor det legges 

vekt på muligheter og utfordringer, samt en omvisning. Ved å invitere en representant 

fra de ansatte kan utvalget få et bredere bilde av virksomheten. 

Dersom det er mulig å legge til rette for bruk av et møterom i virksomheten kan utvalget 

avholde ordinært møte etter omvisning og presentasjon. 

 

Etter at utvalget har definert ”hvem, når og hvordan” vil neste skritt bli: 

 Gjøre avtale med rådmannen (få navn på kontaktpersoner ved enheten) 

 Gjøre avtaler med enheten og de som det er ønskelig å møte under besøket 

(styrer/rektor, ansatte, pårørendeforening/FAU, brukere/elever…..) 

 Forberede ev. spørsmål til besøket dersom utvalget ønsker det.  

 Innhente eventuell dokumentasjon 

 

Prosedyrenes punkt 4.2.2 om forberedelse: 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 06/2020 

” Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale 
med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende, 
brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes. 
Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  
Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og 
innhenter nødvendig dokumentasjon.   
Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket. ” 
 

 

Sekretariatet utarbeider en plan for besøket på bakgrunn av utvalgets behandling i denne 

saken. 

Sekretariatet foreslår at plan for besøket godkjennes i neste møte. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved …………...  dato 2020. Sekretariatet forbereder besøk 

i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i 

kontrollutvalgets neste møte. 

 

 

Behandling: 

  

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 



 

J:\0 Organisasjon og administrasjon\03 ORGANISASJON\034 Admnistrasjonsstruktur\Organisasjonskart\Administrativt organisasjonskart pr oktober 2018.docx 

        Vedtatt av rådmannen 22.08.16 Side 1 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

13 enheter direkte underlagt rådmannen 

 

 

 

 

 

 

 

  

Helse 

• Helsestasjon 

• Fysio 

• Legekontor 

Rådmann, leder 

•  

Kultur og næring   

Olve Morken, leder 

 

Rådmann 

Marius Jermstad 

IKT  

Olav Grønli 

 

Regnskap/fakturering - interkommunalt 

Tor Erik Hårstad, leder 

 

Kulturskole 

Pancho Panchev, leder 

Bibliotek 

Mari Aas 

Holtålen sykehjem,  

hjemmetjeneste, 

psykisk helse, 

kjøkken 

Ann Mari Grønli, leder 

Serviceenheten 

Ragnhild Volden, leder 

 

Elvland natur- og 

kulturbarnehage og 

Haltdalen  

barnehage 
Randi Aasen, leder 

Randi Aasen, leder 

Haltdalen 

oppvekstsenter 

Jorun Engan, leder 

Hov skole, SFO 

Ann Iren Heksem, leder 

Flyktningetjenesten 

Randi Aasen, leder 

 

Plan og miljø 

Steinar Elven 

VAR  

Ingar Engan, leder 

 

Bygningsdrift, 

eiendom 

Eiendomsskatt 
Jørand B. Gjersvold, leder 

 

Økonomisjef 

Svend Olaf Olsen 

Administrativt 

organisasjonskart 

NAV - interkommunalt 

Leif Tore Smedås, leder 

Personalrådgiver 

Turid Smemo 

Byggesak 

Jens Erik Trøen 

Ass. rådmann 

Aagot Johanne Moe 

 



Vedtatt i kontrollutvalgsmøte i Holtålen 28. september 2017 – sak 31/17 
 

Prosedyrer for virksomhetsbesøk  for Holtålen 

kontrollutvalg 

 

1. Hensikt  
Virksomhetsbesøk skal gjøre kontrollutvalget bedre kjent med den kommunale virksomheten, og 
ansatte i kommunen/virksomheten skal bli kjent med kontrollutvalgets arbeid.  
Et virksomhetsbesøk er et møte mellom kontrollutvalget og en besøkt virksomhet/enhet i 
kommunen. Deltakere fra virksomheten orienterer om sin virksomhet og kontrollutvalgets 
medlemmer stiller spørsmål underveis hvis ønskelig. Det vil være normalt at kontrollutvalget tas 
med på en omvisning i kontorlokaler og eventuelt øvrig anlegg som den besøkte virksomheten 
disponerer.  
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg kunnskap 
om hvordan kommunens virksomheter drives.  
Hjemmelen for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk er fastsatt i Forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner § 4:  

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen 
eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  

Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i diskusjon i kontrollutvalget i 
forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte. Virksomheter som ikke er besøkt tidligere 
er aktuelle, og dersom det er opprettet en ny avdeling/virksomhet vil denne framstå som 
interessant for besøk. Tidligere besøk i en virksomhet kan være bakgrunnen for at denne 
besøkes på nytt. Tid som er gått siden virksomheten sist fikk besøk av kontrollutvalget er 
avgjørende. Forhold som ble tatt opp ved tidligere virksomhetsbesøk kan fortsatt være relevante 
for kontrollutvalget.  
Prosedyrene kan også inkludere kommunale foretak og selskap.  
 
Under besøket kan kontrollutvalget 

 bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen  

 undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale 

føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert  

 sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved 

å få orientering om og innsyn i system og rutiner  

 få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid 

 
 

2. Omfang  
Prosedyren gjelder for virksomhetsbesøk initiert av kontrollutvalget i Holtålen kommune.  
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3. Ansvar  
Kontrollutvalget har ansvaret for å følge prosedyren.  
 

4. Framgangsmåte  

4.1 Planlegging  
Kontrollutvalget framsetter i samråd med sekretariatet forslag til virksomheter/enheter som er 

aktuelle for virksomhetsbesøk gjerne i årets første kontrollutvalgsmøte eller ved behov. Det skal 

framgå hvilke enheter som skal besøkes og forslag til tidspunkt for virksomhetsbesøkene. 

4.2 Gjennomføring 
Virksomhetsbesøk har flere faser:  
1. Initiering 

2. Forberedelse 

3. Virksomhetsbesøket 

4. Etterarbeid 

 

4.2.1 Initiering 

Kontrollutvalget vurderer virksomhetsbesøk fortrinnsvis i årets første møte eller ved behov, og 

prioriterer hvilke virksomheter som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang. Rådmannen inviteres 

under behandling av saken.  

 

4.2.2 Forberedelse 

Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale 
med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende, 
brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes. 
Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  
Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og 
innhenter nødvendig dokumentasjon.   
Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket.  
 

4.2.3 Virksomhetsbesøket 

Leder i kontrollutvalget leder og avvikler besøket.  
Besøket innledes ved å orientere om kontrollutvalgets arbeid og hensikten med besøket. 
Virksomhetsleder/enhetsleder og andre aktuelle medarbeider deltar og orienterer om virksomheten  
Kontrollutvalget stiller ev. spørsmål underveis. Det gis en sammenfatning/ oppsummering av besøket 
tilslutt. 
 

4.2.4 Etterarbeid  

Etter møtet lager sekretariatet et oppsummerende notat til kontrollutvalget. 
Notatet behandles av utvalget og videresendes til kommunestyret til orientering. Kopi sendes 
rådmann og enheten som er besøkt.  
Dersom utvalget utarbeider en uttalelse, sendes denne på høring til rådmannen først. 
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5. Registrering og arkivering 
All framlagt dokumentasjon fra besøket oppbevares hos sekretariatet i 10 år. Referater og 
oversikter fra gjennomførte virksomhetsbesøk arkiveres også hos sekretariatet. 
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ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

07/20  Kontrollutvalget      12.02.20 

 

 

Orienteringssaker 
 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Evaluering av NKRF´s kontrollutvalgskonferanse 

 Samtlige av utvalgets medlemmer deltok på konferansen. Sekretariatet 

oppfordrer til en gjennomgang og evaluering.  

 

Orienteringssak 2: Melding om vedtak 

 Kommunestyret behandlet den 12.12.19 rapport om enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven. Behandling med vedtak er vedlagt.  

 

Orienteringssak 3: Fagkonferanse FKT 

 Det er sendt ut program for FKT´s årlige fagkonferanse. Programmet er vedlagt. 

 

Orienteringssak 4: Revisjon Midt-Norge SA 

 Sekretariatet har vært på samarbeidsmøte med Revisjon Midt-Norge SA og vil gi 

en kort orientering. Ingen vedlegg. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 



Målgruppe: Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, 
ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Politikerhets  

Rent drikkevann – hva gikk galt?
Bærekraft i et revisjonsperspektiv    

Personvern i kommunene
Bompengeselskapene

P R O G R A M

#ku20nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport



Adresse E-postadresse: Telefon Telefax Bankgiro Foretaksregisteret 
7380 ÅLEN epost@holtalen.kommune.no 72 41 76 00 72 41 76 18 4355 05 10058 NO 937697767 MVA 

  
  
Vår dato Vår referanse 
30.01.2020 19/1995-5 216       

Vår saksbehandler: Deres dato Deres referanse 
Konsulent Inger Grøtli, tlf. 95894762    

 
Til  
Kontrollutvalg Fjell IKS
  
Os Kommunehus 
 
2550 OS I ØSTERDALEN
  

  
  
   

  

 

 

 
 

M E L D I N G   O M   V E D T A K 
 

Melding om vedtak i Kommunestyresak 62/19  
Forvaltningsrevisjonsrapport; Enkeltvedtak etter forvaltningsloven 
 
Kommunestyret  behandlet  i møte 19.12.2019 sak 62/19. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven” av 01.10.19 tas til 
etterretning.  
 
Holtålen kommune følger revisors anbefalinger.  
Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå rutinene for saksbehandling innen pleie og 
omsorg for å ivareta:  
 
1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det også  

opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie  
2. at det i begrunnelsen i tillegg henvises til lokal forskrift og egne kriterier  
3. at funksjonskartlegging i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen  
 
Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20. 
 
  
 
Med hilsen 
HOLTÅLEN KOMMUNE 
 
 
Inger Grøtli 
Konsulent  

  
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                FAGKONFERANSE |   KONTROLL OG TILSYN  

                                                                                                        Gardermoen  |  3 -  4. juni 2020 

     Årsmøte i  Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT)  |  3. juni 2020 
 
 
 
           #fkt2020 
 
 
 
 



www.fkt.no  

 
Dag 1 
 

 

Tirsdag 3. juni 2020 

 

 
09.00  

 

 

Registrering med enkel frokost for tilreisende samme dag 

 

 
10.00  

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
10.05  
 

 
Åpningsinnlegg 
 
Første nestleder, Kari Kjønaas Kjos, Kommunal- og forvaltningskomiteen 
 

 
10.30 
(inkl. tid til spørsmål) 

 
Norsk barnevern i internasjonalt søkelys  
 
Direktør Mari Trommald, Bufdir  
 

 
11.20 

 
Pause 

 
11.30 
 

 
Kontrollutvalet – restavfall etter kommunevalet? 
 
 
Kontrollutvalgsleder Ivar Mork, Ulstein kommune 
 

 
12.00  

 

Lunsj 

 

 
13.00  
 

 

 
Kontrollutvalget og ordføreren  

 

 
Ordfører Jon Ivar Nygård, Fredrikstad kommune  
 

 

13.30  

 

 
Kontrollutvalget og rådmannen  

 

 
Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim 
 

 
14.00 

 

Pause 

 

 
14.10  

 

 

Paneldebatt: kontrollutvalgsleder, tidl. ordfører og rådmann 

 

Debattleder Marit Gilleberg, Tolga kommune 
 

 
14.30 

 

Pause før årsmøtet 

http://www.fkt.no/


www.fkt.no  

  

ÅRSMØTE 2020 I FKT 

 

14.30 – 14.45 Pause og registrering til årsmøte 2020 

 

14.45 – 16.30 Årsmøte 2020 

 

17.00 – 20.00 Utflukt til Eidsvollsbygningen 

 

Aperitiff: ca. 20.15 
Middag: 20.30 

Felles middag på hotellet 

 

 

 

 
 
Dag 2 

 
Onsdag 4. juni 2020 
 

08.30 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet – utkast til en veileder 
 
Seniorrådgjevar Einar Ulla,  Sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland fk. 
 

09.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Kommunene og arbeidsmiljøloven  
 
Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet  

 
09.45 
 

 
Pause 
 

10.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og 
forvaltningsrevisjon? 
 
Fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark  
 

 
10.45 
 

 
Pause/utsjekking 
 

11.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) 
Manager Frode Løvlie, Deloitte 
 

11.45 
 
Pause 
 

 
12.00  

 
Et skråblikk på kontroll og tilsyn 
 
Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen 
 

 
12.50  

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

13.00  
 

Lunsj 
 

http://www.fkt.no/


www.fkt.no  

PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2020. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 20. mai 2020. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020. 

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, tidl. kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune 

| Frank.willy.djuvik@gmail.com | Mobil: 926 26 976   

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i 

forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger, 

tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp. 

Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på. 
 

 

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm. 

Quality Airport Hotel Gardermoen 

 

  

http://www.fkt.no/
mailto:Frank.willy.djuvik@gmail.com
http://www.fkt.no/
mailto:fkt@fkt.no
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/quality-airport-hotel-gardermoen/?gclid=EAIaIQobChMIsqiRuufD5QIVxE0YCh3Bqw9uEAAYASAAEgLfL_D_BwE&gclsrc=aw.ds


www.fkt.no  

PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 8. april 2020. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 800 (Ikke medlem kr 7 200)  

• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 150 

(Ikke medlem kr 5 550) 

• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

• Ekstra overnatting fra 2.-3. juni 2020: Kr 1 145 

 

 

 

http://www.fkt.no/
www.fkt.no
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 08/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   12.02.20      08/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

08/20  Kontrollutvalget      12.02.20 

 

 

Eventuelt 
 

 

Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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