
Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

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

 NY MØTEINNKALLING 

KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN 

 
 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører (jf Kommunelovens § 11-5). For å 

begrense antall deltakere av hensyn til smittevern bes evt. publikum om å delta via 

Teams. Lenke kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 

 

 
MØTEDATO:   Torsdag 12. november 2020 
KL.:    13:00                                                           
STED:    Møterom 2. etg. Holtålen kommunehus  

   
 

 
 Saksliste 
 

SAK NR. INNHOLD 

32/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

33/2020 Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltning 

34/2020 Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor 

35/2020 Årsplan og møteplan for 2021 

36/2020 Gjennomgang av oppfølgingssaker  

37/2020 Orienteringssaker 

38/2020 Eventuelt  

39/2020 Godkjenning av dagens protokoll 

  

 

  
 

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 3. november 2020 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

Torill Bakken     
 

Kopi:  Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 32/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   12.11.20      32/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

32/20  Kontrollutvalget      12.11.20 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 12.11.20 

 

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 12.11.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 33/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   12.11.20      33/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

33/20  Kontrollutvalget      12.11.20 

 

 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2020 – Eiendomsforvaltning  
 

 

Saksdokumenter: 

- Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning". 

 

Saksframlegg: 

Kommunestyret i Holtålen vedtok den 15.10.20 plan for forvaltningsrevisjon. Første 

prioriterte prosjekt er  

Teknisk drift – Eiendomsforvaltning og bygningsdrift. Sekretariatet har sendt en bestilling 

på forvaltningsrevisjon til Revisjon Midt-Norge SA. Forvaltningsrevisor har utarbeidet en 

prosjektplan som skal gjennomgås og godkjennes av utvalget. 

 

 

Saksvurdering: 

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det 

avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill. 

 

Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i 

samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt en foreløpig 

beskrivelse av prosjektet.  

 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan kommunen forvalter sine eiendommer. 

 

Med utgangspunkt i formålet med prosjektet skal følgende problemstillinger besvares: 

 

1. Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt 

og langsiktig vedlikehold av bygninger? 

2. Har administrasjonen gjort kostnads- og nyttevurderinger knyttet til å besitte de ulike 

eiendommene kommunen disponerer?  

3. Hva er årsaken til at utgifter til vedlikehold pr kvadratmeter ifølge kostra er høyere i 

Holtålen kommune enn i sammenlignbare kommuner?  

4. Hva er årsaken til at antall kvadratmeter formålsbygg pr innbygger ifølge kostra er 

høyere i Holtålen kommune enn i sammenlignbare kommuner? 

5. Følger administrasjonen eventuelle føringer som gjelder eiendomsforvaltning fra 

kommunestyret?  

 

Sekretariatet mener planen kan godkjennes slik den foreligger.  

 

Revisor vil være tilgjengelig under behandlingen for å gå igjennom planen og svare på 

spørsmål i fra utvalget. 

 

 

Om gjennomføring av prosjektet: 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 33/2020 

Rapporten antas å leveres til 15.03.21, og det beregnes 300 timer til arbeidet. 

Oppdragsansvarlig revisor er Eirik Gran Seim. Det er i tillegg en prosjektmedarbeider og 

to forvaltningsrevisorer som danner en styringsgruppe, 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning» slik den foreligger. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 

 



 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON 

EIENDOMSFORVALTNING 

PROSJEKTPLAN 

 

 

 
 
 
 
 

Holtålen kommune 

OKTOBER 2020 

FR 1148  



 

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling 1. Har kommunen etablert hensiktsmessige system og 

rutiner som kan ivareta et godt og langsiktig 

vedlikehold av bygninger? 

2. Har administrasjonen gjort kostnads- og 

nyttevurderinger knyttet til å besitte de ulike 

eiendommene kommunen disponerer?  

3. Hva er årsaken til at utgifter til vedlikehold pr 

kvadratmeter ifølge kostra er høyere i Holtålen 

kommune enn i sammenlignbare kommuner?  

4. Hva er årsaken til at antall kvadratmeter formålsbygg 

pr innbygger ifølge kostra er høyere i Holtålen 

kommune enn i sammenlignbare kommuner? 

5. Følger administrasjonen eventuelle føringer som 

gjelder eiendomsforvaltning fra kommunestyret?  

 

Problemstilling 3 og 4 er beskrivende problemstillinger som 

det ikke er knyttet revisjonskriterier til.  

Kilder til kriterier - NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle» 

- Kommunens økonomiplan 2020 – 2023 

- KS: «Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – En 

veileder for folkevalgte og rådmenn» 

- Eventuelle kommunestyrevedtak som gjelder 

eiendomsforvaltning 

Metode Datainnsamling i prosjektet vil gjennomføres ved intervjuer og 

dokumentgjennomgang.  

Det vil være aktuelt å intervjue kommunedirektøren, 

enhetsleder for bygningsdrift og eiendom, samt 

saksbehandlere og driftspersonell innen eiendomsforvaltning.  

Det vil gjennomføres dokumentgjennomgang av systemet 

som kommunen eventuelt bruker for å følge opp løpende 

vedlikeholdsbehov av bygningsmassen.  



 

 

Tidsplan Her presenteres overordnet tidsplan;  

• 300 timer 

• Levering 15.03.21 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Eirik Gran Seim, 

eirik.seim@revisjonmidtnorge.no 

Prosjektmedarbeider: Arve Gausen 

Styringsgruppe: 

• Marit Ingunn Holmvik 

• Leidulf Skarbø 

 

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema. 

 

Kontaktperson Holtålen 

kommune 

Kommunedirektør Marius Jermstad eller den 

kommunedirektøren delegerer til 

 

 

 

 

 



 

 

2 MANDAT 
 

2.1 Bestilling 
 

Kontrollutvalget bad 15.10.20 om at revisjonen utarbeider en prosjektplan som omhandler 

eiendomsforvaltning i kommunen. Temaet er basert på Helhetlig risiko- og 

vesentlighetsanalyse fra 2020.  

Kontrollutvalgssekretær opplyser på telefon at en foreløpig prosjektplan kan legges frem i 

møtet den 12.11.20, og denne kan være et grunnlag for en diskusjon om hvordan prosjektet 

bør utformes. 

2.2 Bakgrunnsinformasjon 
 

I helhetlig risiko og vesentlighetsanalyse for Holtålen kommune (2020) fremkommer at 

kommunen har noe større areal til formålsbygg enn KOSTRA-gruppen og landet uten Oslo, 

og at utgiftene til vedlikehold er noe høyere enn sammenligningsgruppene i kroner pr 

kvadratmeter.  

Nøkkeltall  
Kommune  

KOSTRA
-gruppe 

Lande
t uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent 
av samlede driftsutgifter (prosent) 

10.4 10.6 11.2 8.9 9.0 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 7.30 7.44 8.16 6.62 4.91 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 641 703 698 562 600 
Kilde: SSB 

Bygningsdrift dreier seg om ca. 23.000 kvm bygg totalt for hele kommunen (tall fra 

budsjettdokumentet 2020), og da med et ikke ubetydelig utomhus område. Mye av 

bygningsmassen er av eldre årgang, noe som medfører en del uforutsette hendelser og 

kostnader gjennom året.  

I budsjett og økonomiplanen for 2020-2023 står det beskrevet at kommunen har hatt og har 

utfordringer knyttet til bygningsdrift. Budsjettene for Bygningsdrift er økt ut over ordinær 



 

 

prisstigning, og «en forventer at driftsøkonomien nå er under kontroll, forutsatt at intet 

uforutsett skjer (f.eks. en sterk økning av strømprisen)1 

 

Kommunen opplyser at man har som mål generelt at ledig bygningsmasse avhendes straks 

man ser at kommunen ikke har bruk for den. Kommunen opplyser at dette er blitt gjort de siste 

årene, men at det fortsatt er muligheter for mer arbeid innen dette.  

For øvrig fremkommer det i kommunens økonomiplan 2020 – 2023 s. 47 at kommunen har 

bygget nytt bygg på 1800 kvadratmeter som tas i bruk i 2020. Kommunehuset flytter dessuten 

til helsetunet iløpet av 2020.  

Når det gjelder vedlikehold, tilstreber kommunen ifølge økonomiplanen at tjenestebygg og 

kommunale boliger skal holdes i god stand og bli godt vedlikeholdt. I økonomiplanen s 48 

opplyses dessuten: «Hovedmålsetting for rammeområdet er å drifte bygningsmassen på en 

effektiv og hensiktsmessig måte, og sterkt fokus på å klare å utføre løpende vedlikehold for å 

unngå etterslep videre.» 

 

2.3 Hvordan kommunen organiserer de aktuelle oppgavene 
som er tema for prosjektet  

 

Enhet for bygningsdrift, eiendom og eiendomsskatt er ledet av Jørand B. Gjersvold, som 

rapporterer direkte til rådmannen.  

 

1 Korrekte KOSTRA-data er avhengig av at kommunen fører regnskapet i tråd med KOSTRA-veilederen  og at 

KOSTRA-skjemaet for formålsbygg er korrekt utfylt.  



 

 

 

 



 

 

3 PROSJEKTDESIGN 
 

3.1 Avgrensing 
Her skal eventuelle avgrensninger i prosjektet utdypes 

3.2 Problemstillinger 
 

1. Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner som kan ivareta et godt 

og langsiktig vedlikehold av bygninger? 

2. Har administrasjonen gjort kostnads- og nyttevurderinger knyttet til å besitte de ulike 

eiendommene kommunen disponerer?  

3. Hva er årsaken til at utgifter til vedlikehold pr kvadratmeter ifølge KOSTRA er høyere i 

Holtålen kommune enn i sammenlignbare kommuner?  

4. Hva er årsaken til at antall kvadratmeter formålsbygg pr innbygger ifølge KOSTRA er 

høyere i Holtålen kommune enn i sammenlignbare kommuner? 

5. Følger administrasjonen eventuelle føringer som gjelder eiendomsforvaltning fra 

kommunestyret? 

 

Problemstilling 3 og 4 er beskrivende problemstillinger som det ikke er knyttet 

revisjonskriterier til.  

3.3 Kilder til kriterier 
 

- NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle» 

- Kommunens økonomiplan 2020 – 2023 

- KS: «Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – En veileder for folkevalgte og 

rådmenn» 

- Kommunens egne retningslinjer og planer 

 

3.4 Metoder for innsamling av data 
 

Datainnsamling i prosjektet vil gjennomføres ved intervjuer, dokumentgjennomgang og evt 

spørreundersøkelse.  

Det vil være aktuelt å intervjue kommunedirektøren, enhetsleder for bygningsdrift og eiendom, 

samt saksbehandlere og driftspersonell innen eiendomsforvaltning.  



 

 

Det vil gjennomføres dokumentgjennomgang av systemet som kommunen eventuelt bruker 

for å følge opp løpende vedlikeholdsbehov.  



 

 

4 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG 
UAVHENGIGHET 

Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli 

gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9). 

 

 

Straumen, 02.11.2020 

 

 

Eirik Gran Seim         

Oppdragsansvarlig revisor      

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 34/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   12.11.20      34/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

34/20  Kontrollutvalget      12.11.20 

 

 

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til 

Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
 

Saksdokumenter: 

Egenvurdering fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor fra Revisjon Midt-Norge SA av 

05.05.20. 

 

 

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. 

Ifølge 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. 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 34/2020 

Sakvurdering: 

Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 

revisor for Holtålen kommune, Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA.  

Vurderingen er datert 05. mai 2020. 

 

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. 

Det framkommer ingen forhold som skal true revisors uavhengighet. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Holtålen kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 

5. mai 2020 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen. 

 

 

Behandling: 

 

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

 



RøRevisjon
Mir"jt-Neirge -

Bidrar tilforbedring

Egenvurdering av uavhengighet:
Holtålen kommune

Kommuneloven $ 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 5516-19 setter krav til revisors
uavhengighet. Kravene er beskrevet i bestemmelsene. Dette dokumentet beskriver revisors
egenvurdering og skal ivareta krav iforskriften.

Ansettelsesforhold Undeftegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

revisjonsselskapet

Medlem istyrende
organer

Undertegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet
som Holtålen kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til interessekonfl ikt
eller svekket tillit

Undeftegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet
som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som
revisor.

Nærctående Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Holtålen kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objeKivitet i utførelsen av revisjonsoppdra get.

Rådgivnings- eller andre
tjenester som er egnet
tilå påvirke revisorc
habilitet

Undeftegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
tjenester oveÉor Holtålen kommune som er av en slik art at dette
kommer i konfliK med denne bestemmelsen.

Før slike tjenester utføreé, vurderer revisor rådgivningenô eller
tjenestens aft i forhold til revisors uavhengighet og objeKivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i

konflikt med bestemmelsen i forskriftens g t6, ulfører revisor ikke
tjenesten. Hveft enkelt tilfelle vurderes særskilt.

Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betrakte
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger skjer
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere
revisjons- og kontrollvurderinger.

Tjenester under
(fylkes)kommunens
egne ledelses- og
kontroll-oppgaver

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Holtålen
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver.

Opptre som fullmektig
for den rcvisjonspliktige

Undeftegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA
opptrer som fullmeKig for Holtålen.

Andre særegne forhold Undertegnede $enner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å
svekke tilliten til min uavhengighet og objeKivitet.

ffiW
Oppdragsanwarlig revisor
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 35/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   05.12.20      35/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

35/20  Kontrollutvalget      05.12.20 

 

 

 

Årsplan 2021 for kontrollutvalget i Holtålen   
 

 

 

Saksdokumenter: 

- Utkast til årsplan for 2021- eget vedlegg 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Møter i kontrollutvalget holdes på de tidspunkt som er vedtatt av kontrollutvalget selv, 

eller når kontrollutvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 

krever det. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold Kommuneloven §11-

5. 

 

Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører og 

kommunens oppdragsansvarlig revisor. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de 

saker som skal behandles samt saksdokumenter. 

 

Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i 

kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten 

gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. 

 

Ordfører har møte- og talerett. 

 

 

Saksframlegg: 

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget vedtar møteplan for 2021. Den foreslåtte 

møtedato i mai, hvor regnskapet for Holtålen kommune skal behandles, er noe usikker. 

Dette møtet er avhengig av om kommunens regnskap er ferdig til behandling i 

kontrollutvalget. 

 

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2021 følger vedlagt denne saken. 

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for 

seg i løpet av året. 

 

Kontrollutvalgets møter har i 2020 vært holdt i Holtålen kommunehus, fortrinnsvis på 

torsdager med møtestart kl. 13:00. I forslag til møteplan har sekretariatet videreført 

ukedag og tidspunkt. 

 

For samtlige eierkommuner i Kontrollutvalg Fjell IKS legges det i 2021 opptil fem 

ordinære møter i året, og for Holtålen foreslås tre i første halvår og to i siste halvår. I 

forhold til virksomhetsbesøk må situasjonen med covid-19 vurderes fortløpende. 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 35/2020 

 

Andre aktuelle datoer som er verdt å merke seg for kontrollutvalget er: 

• 18. februar – Kurs for kontrollutvalg i fjellregionen 

• 21. - 22. april 2021 – NKRF’s kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen) 

• 1.-2. juni 2021 – Forum For Kontroll og Tilsyn arrangerer 

kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen) 

 

På grunn av den pågående situasjonen med Covid -19 må det beregnes at enkelte møter 

må gjennomføres som fjernmøter. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsplan for 2021 godkjennes.  

 

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2021 fastsettes slik: 

 

• Møtene starter kl. 13:00 

• Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus 

• Møtedatoene er: 

o Torsdag 28. januar 

o Torsdag 18. mars  

o Torsdag 6. mai  

o Torsdag 16. september 

o Torsdag 25. november 

 

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering. 

 

Behandling: 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

36/20  Kontrollutvalget      12.11.20 

 

 

Gjennomgang av oppfølgingssaker 
 

 

Saksdokumenter: 

- oversikt saker til oppfølging 

 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen følger opp merknader og vedtak fra 

kommunestyret i saker som kommer fra kontrollutvalget. Dette skal sikre at kontroll- og 

tilsynsaktiviteter får effekt og bidrar til forbedring. For å sikre at saker følges opp er det 

utarbeidet en oppfølgingsoversikt. Oversikten er også et hjelpemiddel for sekretariatet og 

et verktøy som skal gjøre arbeidet med oppfølging mindre sårbart ved eventuelle 

endringer i sekretariatets administrasjon.  

 

 

Sakvurdering: 

Det legges opp til en drøfting og gjennomgang av listen under behandling. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 

 

 



Oppfølgingsoversikt Holtålen 2020- 
 

Saknr Tittel Gjelder/handling Frist Status 

03/20 Arbeidsmiljø i kommunen Kontrollutvalget tar assisterende rådmanns redegjørelse om 

arbeidsmiljøet i kommunen til orientering. 

Kontrollutvalget ber om at resultatet av pågående 

arbeidsmiljøundersøkelse blir presentert på kontrollutvalgets møte 

14. mai 2020, samt tiltaksplan med tidsfrister på bakgrunn av 

undersøkelsen. 

Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Be om status for 
undersøkelsen til 
marsmøtet. 
Utsatt. c-19 
Tas opp første 
møte i 2021 

 

04/20 Årsmelding Behandles i K-styret Febr.20 – 
Behandlet  

A 

06/20 Initiering av 
virksomhetsbesøk 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Holtålen Sykehjem med 

demensavdeling 17. september 2020. Sekretariatet forbereder 

besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for 

gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste 

møte. 

 

Utsatt. c-19  

07/20 Orienteringssaker Orienteringssak 3: Fagkonferanse FKT 

• Utvalget diskuterer påmelding i neste møte. 
Mars 2020. Avlyst A 

15/20 Eventuelt Sekretariatet etterspør oppfølgingsoversikt for politiske vedtak Høst 2020 – 
behandlet i møte 
sept20 

A 

18/20 
30/20 

Plan for forvaltningsrevisjon Behandles i K-styret Høst 2020- 
behandlet 15.10 

A 

19/20 
31/20 

Plan for eierskapskontroll Behandles i K-styret Høst 2020- 
behandlet 15.10 

A 

24/20 Budsjett for kontroll og 
tilsyn 

Følge behandling i K-styret 10.12  

26/20 Gjennomføring av 
fjernmøter 

Følge behandling i K-styret Nov.20  

     

  

vedlegg 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 37/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE-

 SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

37/20  Kontrollutvalget      12.11.20 

 

 

Orienteringssaker 
 

 

 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Gjeninnføring av midlertidig lovgivning om fjernmøter 

Folkevalgte organer skal igjen kunne holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal 

lukkes. 

Vedlegg 1. 

 

Orienteringssak 2: Lokal kontrollutvalgskonferanse 

 

• Kontrollutvalg Fjell IKS arrangerer 18. februar en kontrollutvalgskonferanse for 

deltakerkommunene. Vi satser på fysisk kurs på Røros. Endringer i programmet 

kan påregnes. Det er vedlagt et foreløpig program. 

Vedlegg 2. 

 

Orienteringssak 3: Endelige budsjettall for revisjon i 2021 

• Årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA vedtok i sak 14/20 budsjett 2021 og 

økonomiplan 2021-2024.  Honorarer til revisjon er økt med 1 % fra 2020 til 2021 

for alle eierkommuner. Kontrollutvalget behandlet i forrige møte budsjett for 2021 

og beregnet kr. 449.000 i revisjonshonorar. Endelige tall viser at for Holtålen 

kommune blir honorar for 2021 kr. 445.000, altså kr. 4.000 mindre enn først 

antatt. Endringen er oversendt kommunedirektøren. 

Vedlegg 3. 

 

Orienteringssak 4: Kan kommunedirektøren endre eller redusere kontrollutvalgets 

budsjettforslag for kontrollarbeidet? 

 

• FKT har tidligere sendt spørsmål til departementet ang. tolkning av  

kommuneloven § 23-5, andre punktum: 

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 

fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, 

skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 

behandler saken. 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 37/2020 

 

FKT spurte om kommunedirektøren har rett til å uttale seg til kontrollutvalgets 

forslag til budsjett for kontrollarbeidet. I sitt svar viser departementet blant annet 

til at budsjettet for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av 

kontrollen med kommunens administrasjon, og at gode grunner derfor tilsier at 

kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 

behandler denne typen saker. Departementets svar er vedlagt. 

 

Vedlegg 4. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 



vedlegg 1
Lovvedtak 8
(2020–2021)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 27 L (2020–2021), jf. Prop. 3 L (2020–2021)
I Stortingets møte 20. oktober 2020 ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  m i d l e r t i d i g  l o v

om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

§ 1 Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som 
fjernmøte

Folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter
også i de tilfellene møtet er lukket etter kommuneloven
§ 11-5 andre ledd. Dette gjelder tilsvarende for Long-
yearbyen lokalstyre på Svalbard.

§ 2 Adgang til fjernmøter og elektronisk signatur
Representantskapet, styret og avviklingsstyret i in-

terkommunale selskaper etter IKS-loven kan gjennom-

føre møter som fjernmøter. Kommuneloven § 11-7 og
forskrifter gitt med hjemmel i § 11-7 fjerde ledd gjelder
tilsvarende.

Medlemmer av representantskapet, styret og avvik-
lingsstyret kan benytte elektronisk signatur for å signere
protokoller fra møter.

§ 3 Lovens ikrafttredelse og opphevelse
Loven trer i kraft straks og oppheves 1. juni 2021.

Tone Wilhelmsen Trøen
president



Konferanseagenda(utkast) 

18. februar 2021 – på Røros 

09:30 til 10:00 Registrering og mottagelse 

10:00 til10:10 Velkommen 

10:10 til 10:50 

  

Samarbeid kontrollutvalg/administrasjon/kommunestyre 

    Marit Gilleberg, Kommunedirektør Os kommune  

 

10:55 til 11:30 

 

Forvaltningsrevisjon – et verktøy 

- hvordan skape interesse for forvaltningsrevisjoner 

- hvordan bestille gode forvaltningsrevisjoner 

Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA 

11:30 til 11:45 Pause 

11:45 til 12:30 

 

Internkontroll 

Ole Bjørn Moen, kommunedirektør Oppdal kommune 

12:30 til 13:20 
 

Lunsj 

13:20 til 14:05 

 

Arbeidet i kontrollutvalget 

    Per-Kristian Foss, Riksrevisor 

14:10 til 14:30 

 

Samordning av tilsyn mellom kommuner og fylkesmannen 

   Fylkesmannen i Trøndelag  

 

14:35 til 15:30 

«Bernt svarer» 

   Jan Fridtjof Bernt svarer på innsendte spørsmål  

 

15:30    Avslutning og vel hjem 

vedlegg 2



Emne Budsjett kontroll og tilsyn 2021

Fra Unni Romstad

Til Torill Bakken

Sendt torsdag 29. oktober 2020 11:25

Vedlegg

2020-1026
protokoll ...

Hei
Årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA vedtok i sak 14/20 budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 
Protokollen følger vedlagt.

Honorarer til revisjon er økt med kun 1 % fra 2020 til 2021 for alle eierkommuner

For Kontrollutvalget Fjell sine kommuner er følgende honorar vedtatt for 2021:

Med vennlig hilsen

Unni Romstad
Ass.daglig leder

M +47 417 39 319 | Teams

Revisjon Midt-Norge SA, Brugata 2, 7735 Steinkjer 

W www.revisjonmidtnorge.no | M +47 907 30 300

Budsjett kontroll og tilsyn 2021
mandag 2. november 2020 11:44

   Side 1 for Hurtignotater 9    

vedlegg 3

mailto:unni.romstad@revisjonmidtnorge.no
sip:unni.romstad@revisjonmidtnorge.no
http://www.revisjonmidtnorge.no/
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MØTEPROTOKOLL  
Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 
Mandag 26.10.2020, Teams kl 13:45-15:00 
 
 
Åpning av møtet: 
Leder av årsmøtet, Stian Brekkvassmo Namsskogan kommune, ønsket velkommen til møtet og registrering 
av oppmøte ble godkjent.  
Som følge av endringer i smittesituasjonen i samfunnet, ble årsmøtet vedtatt gjennomført elektronisk 
istedenfor ved fysisk oppmøte. Det ble redegjort for dette. 
Regler for votering og tegning i forbindelse med ordskifte ble gjennomgått og akseptert.  

 
 
Følgende møtte; 
 

Medlem Representant Vararepresentant 

   

Bindal kommune Britt Helstad  

Brønnøy kommune Rune Moe  

Flatanger kommune Olav Jørgen Bjørkås  

Frosta kommune Frode Revhaug  

Frøya kommune  Knut Arne Strømøy 

Grane kommune Ellen Schjølberg  

Grong kommune  Erlend Fiskum 

Hattfjelldal kommune Harald Lie  

Heim kommune Geir Rostad  

Herøy kommune  Einar Martin Nordnes 

Hitra kommune Bjørg Reitan Bjørgvik  

Holtålen kommune Arve Hitterdal  

Høylandet kommune  Jo Arne Kjøglum 

Inderøy kommune  Jonny Melting 

Indre Fosen kommune Bjørnar Buhaug  

Leirfjord kommune Ivan Haugland (fram til kl 14:38)  

Leka kommune  Mari-Anne Hoff 

Levanger kommune  Jostein Trøite 

Lierne kommune Bente Estil  

Malvik kommune  Jahn Harry Kristiansen 

Melhus kommune Jorid Jagtøyen  

Meråker kommune Kjersti Kjenes  

Midtre Gauldal kommune Sivert Moen  

Namsos kommune  Kjersti Tommelstad 

Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo  

Nærøysund kommune  Terje Settenøy 

Oppdal kommune  Elisabeth Hals 

Orkland kommune Knut Even Wormdal  

Os kommune Runa Finborud  
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Osen kommune John Einar Høvik  

Overhalla kommune Per Olav Tyldum  

Rennebu kommune Ola Øie (fram til kl 14:52)  

Røros kommune Isak Veierud Busch  

Røyrvik kommune Hans Oskar Devik  

Selbu kommune Tanja Fuglem  

Skaun kommune Gunn Iversen Stokke  

Steinkjer kommune  Stein Erik Aalberg 

Stjørdal kommune Nelly Anita Lian  

Sømna kommune Hans G.Holand (fram til kl 14:44)  

Tolga kommune  Knut Sagbakken 

Træna kommune Jan Helge Andersen  

Trøndelag fylkeskommune Steinar Aspli  

Tydal kommune Jens Arne Kvello  

Vefsn kommune Magnus Myrvoll  

Verdal kommune  Anne Grete Valbekmo 

Vevelstad kommune Lillian Solvang  

Åfjord kommune  Einar Eian 
 
 
 
Fullmakt: 

Alvdal kommune                       Isak Busch Røros kommune      
   Folldal kommune                      Knut Sagbakken Tolga kommune 
 
Forfall:  

Alvdal kommune Mona Murud Leif Langodden 

Folldal kommune Kristin Langtjernet Egil Eide 

   

   

   

   
 
 
 
Møtte ikke:  

Alstahaug kommune Peter Talseth  Hanne Benedikte Wiig 

Dønna kommune John-Erik Skjellnes Johansen Nils Olav Jenssen 

Snåsa kommune Arne Einar Bardal Rolf Sturla Velde 

Vega kommune Andre Møller Hilde Sprækenhus 

Ørland kommune Finn Olav Odde Ogne Undertun 
 
 

Årsmøtet hadde 47 medlemmer med 111 stemmer av 122.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For øvrig deltok i møtet; 
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Styret:  Hans S.U. Wendelbo styreleder 
 Eva Lundemo Fosmo styremedlem 
 Oddvar Fossum styremedlem 
 Arve Gausen  styremedlem (ansattes representant) 
 
 
Administrasjon: Arnt Robert Haugan Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA  
 Unni Romstad Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA   

vedlegg 3
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Saksliste: 
 
SAK 08/20 GODKJENNING AV INNKALLING 
 
 

  
Varsel om dato for årsmøte ble sendt 29.06.2020, saksliste ble sendt kommunene den 
28.09.2020 og møtebok den 12.10.2020. 
 
 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes 
 

 
SAK 09/20 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 
 

Forslag fremmet i møtet: 
 
Referent: Unni Romstad  
Underskrift protokoll: Jan H Andersen og Knut Sagbakken 
 
Vedtak: 
 
Forslag fremmet i møtet vedtatt. 
 

SAK 10/20 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
  

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.  
 
Vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes 

 
SAK 11/20 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER 
 

Vedtak: 
 
Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. 
 
 
  Behandling i årsmøte 26.10.2020 

 
Saker nevnt fra styreleder: 

• Selskapets økonomi, fondsbeholdning og honorar til eierkommunene 

• Effekter av sammenslåingsprosesser, rasjonell og effektiv produksjon med god 
kvalitet 

• Viktigheten av at eiere framsnakker og stiller krav til selskapet 

• Koronapandemien og hvordan denne påvirker reisemønsteret i selskapet 

• Samarbeid med utdanningsinstitusjoner 

• Selskapet ivaretar sin samfunnsoppgave på en god og trygg måte 

• God og konstruktiv dialog mellom administrasjonen og styret 

• Godt samarbeid i styret og mellom styret og administrasjonen 
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Daglig leder orienterte kort om: 

• Status relatert til mål i vedtatt strategiplan for Revisjon Midt-Norge SA  
▪ Har deltatt i benchmarking i regi av NKRF; der selskapet ligger under kommunens 

gjennomsnittlige kostnader til revisjonsberetning og forvaltningsrevisjon, målt i 
forhold til inntekter 

▪ Etablert samarbeid med utdanningsinstitusjoner; gjennom oppdrag som 
gjesteforelesere og å tilby studenter praksisplass 

▪ Bidrar til faglig utvikling ved å ha lederverv i  to av fire fagkomiteer i NKRF 
▪ Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Atea 
▪ Sertifisering som Miljøfyrtårn 

• 5 selskap har blitt 1, og vi har fokus på å være et selskap som leverer gode tjenester til 
eierne og at eierne skal få effekt av selskapets størrelse. Oppfordrer til å bruke 
revisjonen og den gode kompetansen som Revisjon Midt-Norge SA har 

• Tilpasninger til korona-pandemien; selskapet har fått gjennomført sine oppgaver på en 
god måte 
 

 
SAK 12/20   VALG TIL STYRET  

Styremedlemmer velges for 2 år 
 
Vedtak: 
 
Som styremedlemmer velges: 
 
- Elin Rodum Agdestein 
- Anne Birgitte Sklett 
- Oddvar Fossum 
 
Som varamedlem nr.1 velges: Odd Langvatn (Vefsn) 
 
Som varamedlem nr.3 velges: John Lernes (Hitra) 
 
Som leder velges: Hans S.U Wendelbo (Røros) 
 
Som nestleder velges: Elin Rodum Agdestein (Steinkjer) 
 

 
SAK 13/20 GODGJØRING TIL STYRET I REVISJON MIDT-NORGE SA 
     
     
     Vedtak:  
                      Det gjøres ingen endringer i godtgjørelsen.  
                      Godtgjørelse vedtatt av årsmøtet 07.10.2019 videreføres 
      
 
 
SAK 14/20 ØKONOMIPLAN 2021-2024 OG BUDSJETT 2021 
 
 Vedtak: 
  
 Årsmøtet vedtar økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 
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 Jan H Andersen             Knut Sagbakken 
 
 
 
 
 
 
 
Rett avskrift 
 
 
Unni Romstad 
 
 
 
 
 
 
Utskrift sendt: Medlemskommunene 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Signe Bechmann 
22 24 72 64 

Svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkningen av kommuneloven 
§ 23-5 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 2. september 2020 og tidligere 

korrespondanse vedrørende tolkningen av kommuneloven § 23-5. I brevet viser dere til at 

departementet i brev 4. august 2020 har lagt til grunn at kommunedirektøren ikke skal gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder budsjettforslag for 

kontrollarbeidet. I brevet viste departementet blant annet til at budsjettet for kontrollarbeidet 

har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens administrasjon, og at gode 

grunner derfor tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget behandler denne typen saker. Dere spør om det betyr at kommunedirektøren 

heller ikke skal gis anledning til å endre eller redusere budsjettforslaget til kontrollutvalget før 

det skal behandles i formannskapet. 

 

Departementet vil vise til at § 23-5 andre punktum regulerer i hvilke tilfeller 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler en sak. 

Når saker etter kontrollutvalgets behandling skal oversendes til kommunestyret, vil 

kommunedirektørens rolle være å ekspedere saken videre til behandling der. Det framgår av 

merknaden til § 23-5 andre punktum i Prop. 46 L (2017–2018) at kommunedirektøren kan gi 

supplerende opplysninger i forbindelse med at saken oversendes til kommunestyret, jf. 

prinsippet om at saken skal være så godt opplyst som mulig. Kommunedirektøren kan 

imidlertid ikke endre saksframstillingen til kontrollutvalget.  

 

Departementet legger derfor til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere 

kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet. 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

Postboks 41 Sentrum 

0101 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/2919-5 

Dato 

15. oktober 2020 
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Side 2 
 

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge formannskapets innstilling til årsbudsjettet etter § 

14-3 tredje ledd til kommunestyret. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Signe Bechmann 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 38/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

38/20  Kontrollutvalget      12.11.20 

 

 

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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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 39/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   12.11.20      39/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

39/20  Kontrollutvalget      12.11.20 

 

 

 
Godkjenning av dagens protokoll – 12. november 2020 
 

 

Saksopplysninger: 

Det anbefales at protokollen gjennomgås og godkjennes etter møtet. Protokollen vil bli 

offentliggjort på våre nettsider umiddelbart etter godkjenning. 

 

 

Saksopplysninger: 

Protokollen gjennomgås i møtet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 12.11.20, godkjennes. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Vedtak: 
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