
 MØTEINNKALLING 

  

 KONTROLLUTVALGET I TOLGA KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Torill Bakken tlf.: 908 15 168 

 

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: Mandag 15. februar 2021 

KL.:  13:30             

STED:  Tolga kommunehus, Storstua 

 

 
 

SAKSLISTE 

 

 

SAK NR. INNHOLD 

 

01/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling      

02/2021 Årsmelding 2020 for kontrollutvalget 

03/2021 Initiering av virksomhetsbesøk    

04/2021 Eierskapskontroll 2021    

05/2021 Orienteringssaker 

06/2021 Eventuelt  

07/2021 Godkjenning av dagens protokoll   

 

       

 

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

 

 

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). 

 

 

Fredag 5. februar 2021  

For Audun Holte, leder i kontrollutvalget 

 

Torill Bakken 
 

Torill Bakken 

Kontrollutvalg Fjell IKS, Sekretariat for kontrollutvalget 

 
Kopi sendt:  Ordfører i Tolga kommune, Revisjon Fjell IKS, Kommunedirektør i Tolga, Ekspedisjonen for off. 
gjennomsyn, kommunens hjemmeside, 1. vara 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 01/2021 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.02.21      01/21 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

01/21  Kontrollutvalget      15.02.21 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 15.02.21 

 

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 15.02.21 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 02/2021 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.02.21      02/21 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

02/21  Kontrollutvalget      15.02.21 

  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 2020.  

 

Kontrollutvalget bes under behandlingen gjennomgå vedlagte utkast til årsmelding, og 

foreta eventuelle korrigeringer og endringer. 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 vedtas og legges fram for 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering. 

 

 

Behandling:  

  

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

  

  

 



 MØTEBOK 
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 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 03/2021 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.02.21      03/21 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

03/21  Kontrollutvalget      15.02.21 

 

 

Virksomhetsbesøk i 2021– Planlegging/utvelgelse 
 

Saksdokumenter: 

− Prosedyrer for virksomhetsbesøk, vedtatt 30.04.13 

− Organisasjonskart Tolga kommune, vedlagt   

 

 

 

Saksframlegg: 

Tolga kontrollutvalg vedtok den 30.04.13 prosedyrer for virksomhetsbesøk.  

 

I prosedyrene står det at:” Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i 
diskusjon i kontrollutvalget i forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte.” 
 

Vanligvis ser sekretariatet det som en fordel at utvalget tidlig på året tar stilling til 

hvilken virksomhet som skal besøkes i 2021, med tidspunkt og omfang. Det er fremdeles 

en pågående pandemi, og utvalget må vurdere om og i tilfelle hvordan et 

virksomhetsbesøk kan gjennomføres. 

 

Virksomhetsbesøk gjennomført tidligere år: 

2013: Tolga Skole 

2014: Tolga Omsorgstun 

2015: Tolga Flyktningetjenesten 

2016: Tolga plan og teknisk 

2017: Tos Asvo AS 

2018: Enhet Landbruk og Næring 

2019: Ikke gjennomført  

2020: Tolga og Vingelen skoler - Utsatt p.g.a. Covid-19 

 

 

Hensynet til smittevern og kapasitet i kommunene, innebar store endringer i 

tilsynsaktiviteten i 2020.  Dette er også situasjonen i starten av 2021. Som følge av 

denne helt spesielle situasjonen med utbrudd av koronasmitte ble kontrollutvalgets 

planlagte virksomhetsbesøk i 2020 ved Tolga og Vingelen skoler utsatt. Sekretariatet 

anbefaler å avvente planlegging av virksomhetsbesøk som innebærer fysisk oppmøte i 

første halvår. Det kan være aktuelt å eventuelt invitere virksomhetsledere til et møte for 

å få en orientering om hvordan pandemien har påvirket institusjonene i kommunen. 

Saken legges på denne bakgrunn frem for diskusjon i kontrollutvalget for en vurdering av 

et eventuelt virksomhetsbesøk og hvordan det i tilfelle kan gjennomføres. Utvalget bes 

om å vurdere dette i forhold til den pandemien vi er inne i og smittevernsituasjonen. 

 

 

 



 MØTEBOK 
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 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 03/2021 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Behandling: 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 
 



Organisasjonskart Tolga kommune 
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                                      Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 04/2021 

 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.02.21     04/21 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

04/21  Kontrollutvalget      15.02.21 

 

 

Vurdering av eierskapskontroll med mulig forvaltningsrevisjon for 

Tolga kommune  
  

Saksdokumenter: 

- Plan for eierskapskontroll for Tolga 2020 – 2024, ligger på 

konfjell.no/kontrollutvalg/Tolga-kommune – se lenke:  

Plan for eierskapskontroll 

 

- Plan for forvaltningsrevisjon for Tolga 2020 – 2024, ligger på 

konfjell.no/kontrollutvalg/Tolga-kommune – se lenke:  

Plan for forvaltningsrevisjon 

 

- Brev fra Revisjon Midt-Norge SA om forbrukt tid i 2020 og tilgjengelig tid for 

2021, vedlagt 

- Invitasjon fra kontrollutvalget i Alvdal, vedlagt  

- Invitasjon fra kontrollutvalget i Tynset, vedlagt 

 

 

 

Saksbakgrunn: 

Som bakgrunn for vurdering av en eierskapskontroll med en eventuell 

forvaltningsrevisjon, så er planene for henholdsvis eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon av stor betydning.   

Kontrollutvalget sin plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon for perioden 2020 -

2024 er vedtatt av kommunestyret, og det henvises til vedlagte lenker for henholdsvis 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.  

Planene må vurderes opp mot eventuelle endringer som kan ha skjedd og løpende behov 

som oppstår. 

 

Planen og lovverket stiller ingen krav til hvor ofte en eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon skal vurderes eller gjennomføres. Det er opp til kontrollutvalget å 

vurdere ut fra risiko og vesentlighet.  

 

En eierskapskontroll handler, litt forenklet sagt, om å undersøke hvordan kommunen 

forvalter sitt eierskap i selskaper, typisk hel- eller deleide interkommunale selskaper og 

aksjeselskaper. Kriteriene vil her normalt sett være anerkjente prinsipper for god 

eierstyring samt kommunens egne forutsetninger (eierstrategi, særskilte vedtak o.l.). 

Slike prosjekter kan også inneholde forvaltningsrevisjon, med problemstillinger knyttet til 

selskapets virksomhet (drift, forvaltning etc.). En forvaltningsrevisjon innebærer å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  

http://konfjell.no/wp-content/uploads/2017/07/1920-vedlegg-Plan-for-eierskapskontroll-Tolga-kommune-revidert-m-innstilling.pdf
http://konfjell.no/wp-content/uploads/2017/07/1820-vedlegg-Plan-for-forvaltningsrevisjon-Tolga-kommune-m-innstilling.pdf
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                                      Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 04/2021 

 

Tolga kommune er medeier i Revisjon Midt-Norge SA, og vedlagt følger en oversikt over 

tidsforbruk for 2020 og tilgjengelig tid.  Rapporten viser at kontrollutvalget i Tolga har 

185 timer til disposisjon pr år. Som en enkel tommelfingerregel for tidsforbruk, kan man 

bruke 150-200 timer som et anslag for en forvaltningsrevisjon. En eierskapskontroll er 

noe mindre. Revisjonen åpner for at timeforbruket kan utlignes over en fireårsperiode. 

Kontrollutvalget behandlet i forrige sak en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon, og 

tidsforbruket for denne forvaltningsrevisjonen vil bruke av ressursen for 2021. 

 

Kontrollutvalget har mulighet til å utvide rammen eller kjøpe en tjeneste fra andre, men 

det må gjøres etter en vurdering av behovet. Det kan for eksempel være at det er 

presserende behov for å gjennomføre en kontroll, eller en anmodning fra andre 

kommuner om å gjennomføre en felles kontroll hvor det kan være andre 

revisjonsselskaper som skal gjennomføre oppdraget. Et kjøp av en tjeneste må i tilfelle 

behandles av kommunestyret med en anmodning om utvidet kostnadsramme siden dette 

ikke er innarbeidet i budsjettet. 

 

Plan for eierskapskontroll for 2020 – 2024 ble vedtatt av kommunestyret i sak 61/20 den 

27.august 2020, med følgende prosjekter i prioritert rekkefølge i planperioden: 

 

1. Abakus AS m/forvaltningsrevisjon 

2. Generell eierskapskontroll 
 

Kontrollutvalget kan velge blant de prioriterte prosjektene dersom det ikke er forhold 

som tilsier at det har oppstått et akutt behov innen et annet område.  

 

 

EKSTERNE FORHOLD 

Det er kommet to henvendelser til kontrollutvalget i Tolga om vurdering av 

eierskapskontroll med mulig forvaltningsrevisjon.  

Den ene er fra kontrollutvalget i Alvdal som inviterer til å delta i et samarbeid om en 

eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Abakus AS. Avklaring vedrørende ressurser 

og detaljer om gjennomføring av prosjektet må tas etter at det er avklart hvilke 

kontrollutvalg som ønsker å delta. Det er i alt 14 eierkommuner som kan dele på dette. 

Det henvises til vedlagte invitasjon. 

 

Den andre invitasjonen er fra kontrollutvalget i Tynset som inviterer kontrollutvalgene til 

å delta på en orientering fra IKT Fjellregionen IKS som en bakgrunn for en vurdering av 

behovet for en eierskapskontroll med mulig forvaltningsrevisjon.  

Risiko og vesentlighetsvurderingen i Tynset kommune peker på IKT -sikkerhet og            

-utvikling som viktige virkemiddel for å effektivisere offentlig sektor og som er forbundet 

med risiko. Det kan gjøres en eierskapskontroll kombinert med en forvaltningsrevisjon 

for å se på hvilke ressurser som blir benyttet til utviklingsarbeid, og hvor høyt strategisk 

bruk av IKT blir prioritert. Invitasjon ligger vedlagt. 

 

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) har fått i oppgave å koordinere tilsyn. Deres 

planlagte tilsyn er referert i orienteringssak 06/21. Ingen av temaene for tilsyn 

sammenfaller med kontrollutvalgets prioriteringer. 

 

 

Saksvurdering: 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vurderer de to henvendelsene som er kommet 

fra kontrollutvalgene i Alvdal og Tynset, noe som utvalget må vurdere opp mot 

kontrollutvalgets tilgjengelige ressurser. Anbefalingen er på bakgrunn av at det er 

igangsatt en forvaltningsrevisjon som tar betydelige ressurser, og fordi det er nyttig og 

kostnadsbesparende å samarbeide om kontroll i felles eide selskaper. 



 MØTEBOK 
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                                      Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 04/2021 

 

Når det gjelder invitasjonen fra Alvdal så vil det sannsynligvis ikke resultere i behov for å 

søke tilleggsmidler. Denne kontrollen vil mest sannsynlig bli gjennomført av Revisjon 

Midt-Norge SA siden Alvdal er initiativtaker, og Tolga bruker samme revisjonsselskap. 

Ressursbruken vil bli fordelt på eierkommunene.  

 

Henvendelsen fra Tynset er foreløpig en invitasjon til en orientering om IKT Fjellregionen 

IKS, og det er ikke klart om det vil resultere i en kontroll. Utvalget bør takke ja til 

invitasjonen om en orientering for å skaffe seg informasjon om status for selskapet. Når 

det gjelder en vurdering av en eierskapskontroll med en mulig forvaltningsrevisjon så vil 

det måtte søkes om tilleggsmidler siden Tynset bruker et annet revisjonsselskap. IKT 

Fjellregionen IKS er et selskap med 5 eierkommuner. 

 

Saken legges frem uten innstilling, og kontrollutvalget må på denne bakgrunnen vurdere 

hvordan de vil konkludere.  

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  



KONTROLLUTVALG FJELL IKS 

Os kommunehus, 2550  OS I Ø. 
Org.nr. 988 019 917 

 

Torill Bakken                                                                                                   Ragnhild Aashaug  

daglig leder            rådgiver 

tlf.: 908 15 168  tlf. 970 40 929 

e-post: tb@kontrollutvalgfjell.no                                            e-post: ra@kontrollutvalgfjell.no 

 

Kontrollutvalgene i Abakus AS´eierkommuner 

 

Vår ref.: 

2021001 

Deres ref.: Saksbeh.: 

Tb 

Dato: 

20.01.21 

Invitasjon til deltakelse i eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Abakus 
AS 

Kontrollutvalgene som Kontrollutvalg Fjell IKS er sekretariat for har nå vedtatt nye planer for 

eierskapskontroll for inneværende valgperiode. I fire av kommunene har kommunestyrene vedtatt å 

prioritere eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Abakus AS. Abakus AS har totalt 14 eiere, så 

et samarbeidsprosjekt med fordeling av utgifter til kontrollen er å foretrekke. 

 

På bakgrunn av dette inviteres kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner til å delta i et samarbeid om 

en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon. Avklaring vedrørende ressurser og detaljer om 

gjennomføring av prosjektet må tas etter at det er avklart hvilke kontrollutvalg som ønsker å delta. 

 

Det bes en tilbakemelding så snart som mulig. 

 

  

 

Med hilsen  

 

KONTROLLUTVALG FJELL IKS 

Torill Bakken 

Daglig leder 
Invitasjonen er sendt sekretariatene for kontrollutvalgene i følgende kommuner: 

Frøya kommune  Orkland kommune  Stor-Elvdal kommune 

Trysil kommune  Rendalen kommune Tynset kommune 

Elverum kommune  Engerdal kommune Åmot kommune 

Røros   Alvdal   Os 

Folldal   Tolga    

mailto:tb@kontrollutvalgfjell.no
mailto:ra@kontrollutvalgfjell.no


 

 

 

Torill Bakken  Ragnhild 

Aashaug   

daglig leder            rådgiver 

tlf.: 908 15 168  tlf. 970 40 929 

e-post: tb@kontrollutvalgfjell.no  e-post: ra@kontrollutvalgfjell.no 

 
Til: 

Kontrollutvalget i Tolga 

Kontrollutvalget i Alvdal 

Kontrollutvalget i Folldal 

Kontrollutvalget i Rendalen      

 

Vår ref.: Deres ref.: Saksbeh.: Dato: 

Tynset kontrollutvalg  RA 16.12.2020 

 

Invitasjon til orientering om IKT Fjellregionen IKS 
 
Kontrollutvalget i Tynset har i sin vedtatte plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

prioritert IKT Fjellregionen IKS som nr. 1 for begge områder. 

Risiko og vesentlighetsvurderingen for forvaltningsrevisjonen peker på IKT-sikkerhet og 

utvikling som viktige virkemiddel for å effektivisere offentlig sektor. Det kan være grunn til å 

se på hvilke ressurser som blir benyttet til utviklingsarbeid, og hvor høyt strategisk bruk av 

IKT blir prioritert. For eierskapskontroll så konkluderes det med at en eierskapskontroll kan 

kombineres med en forvaltningsrevisjon. 

 

Kontrollutvalget i Tynset hadde den 7.desember en sak oppe om valg av 

forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll for 2021, og vedtok følgende: 

«Kontrollutvalget inviterer daglig leder for IKT Fjellregionen IKS til en generell orientering om 

selskapet og om status rundt punktene i risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Kontrollutvalgene i eierkommunene inviteres til orienteringen. Det bes om at orienteringen 

kan gjennomføres på utvalgets neste møte.» 

 

mailto:tb@kontrollutvalgfjell.no
mailto:ra@kontrollutvalgfjell.no


 

 

 

Torill Bakken  Ragnhild 

Aashaug   

daglig leder            rådgiver 

tlf.: 908 15 168  tlf. 970 40 929 

e-post: tb@kontrollutvalgfjell.no  e-post: ra@kontrollutvalgfjell.no 

For mer informasjon og bakgrunn om saken legges sak 51/20 «Valg av forvaltningsrevisjon 

og/eller eierskapskontroll for 2021» ved denne innbydelsen.  

Daglig leder i IKT Fjellregionen IKS, Sverre Jenssen, har takket ja til å komme for en 

orientering den 22.februar, og for å svare på ev spørsmål. 

 

På denne bakgrunn inviteres kontrollutvalgene i Rendalen, Alvdal, Folldal og Tolga til å 

komme for å delta på orienteringen. 

Sted: Rådhuset Tynset 

Tid: 22.februar, kl 1200 – 1400 

 

Det bes om tilbakemelding innen den 1.februar om deltagelse til undertegnede. 

 

Det tas forbehold om smittevernsituasjonen. Dersom møtet ikke kan gjennomføres fysisk, så 

legger vi opp til digital deltagelse. 

 

 

Med hilsen 

På vegne av Marit Motrøen, leder kontrollutvalget i Tynset 

 

Ragnhild Aashaug 

KONTROLLUTVALG FJELL IKS 

 

 

Vedlegg: Sak 51/2020 «Valg av forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll for 2021» 

 

 

mailto:tb@kontrollutvalgfjell.no
mailto:ra@kontrollutvalgfjell.no


Kontrollutvalg Fjell IKS 
v/Torill Bakken 

Rapportering til kontrollutvalget i Tolga kommune 

Kontrollutvalget har ihht leveranseavtale en tilgjengelig timeressurs på 185 timer pr år til risiko- og 

vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll i perioden 2020-2023. Timerammen 

inkluderer reiser, møter osv. 

I 2020 har RMN utført følgende for kontrollutvalget: 

· Risiko- og vesentlighetsvurdering

· Forvaltningsrevisjon Tidlig innsats (pågår)

Timeforbruk 2020: 204,17 

Revisjon Midt-Norge har som ambisjon at kontrollutvalget skal kunne utnytte sin årlige timeressurs 

mest mulig fleksibelt i perioden 2020-2023. Det vil si at et eventuelt mer-/mindreforbruk av timer 

søkes utlignet over 4-årsperioden. Året 2020 har vært spesielt på flere måter, både med hensyn til 

arbeid med nye planer for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll og vedtak av disse, og at vi alle er 

berørt av en pandemi som gir endrede rammebetingelser for vårt arbeid. Revisjon Midt-Norge vil 

likevel opprettholde ambisjonen om å levere ihht leveranseavtalen for perioden. 

Med vennlig hilsen 

Tor Arne Stubbe 
Fagleder forvaltningsrevisjon 

Direkte  (  98608070 eller  *  tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 

Brugata 2 
7715 Steinkjer  

Besøksadresse: 

Brugata 2 
7715 Steinkjer  

Org nr: 919 902 310 mva 
Bank:  4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 

Tor Arne Stubbe 

Dato og referanse: 

3.2.21 TAS 
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 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 05/2021 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.02.21      05/21 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

05/21  Kontrollutvalget      15.02.21 

 

 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021 

• Kommunelovens nye internkontrollbestemmelse skal erstatte særlovgivningens 

bestemmelser om internkontroll rettet mot kommunesektoren (kommuneplikter). 

Hensikten er å gi en bedre, mer helhetlig og samlet regulering av internkontroll 

for kommunene. Med lik regulering for ulike sektorer er målet at det skal bli 

lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen i kommunen, og at 

internkontrollen kan styrkes gjennom et mer målrettet internkontrollarbeid. 

Unntaket er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten, som fortsatt skal gjelde. Se lenke: 

Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll (Lenke til NKRF sin 

nettside) 

 

 

Orienteringssak 2: KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på 

datasikkerheten 

• Østre Toten kommune ble utsatt for et dataangrep på nyåret. Angrepet innebærer 

at noen har brutt seg inn i datasystemene, kryptert data og slettet alle 

sikkerhetskopier. Det innebærer at mange systemer blir utilgjengelig for bruk. 

Etter angrepet på Østre Toten kommune har alle kommuner fått varsel om 

hendelsen fra Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren 

(Kommune-CSIRT), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Brevet kan leses her: 

https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-

cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/varsel-om-losepengevirus 

 

Orienteringssak 3: Lokal kontrollutvalgskonferanse – utsatt til 10. juni 2021 

 

• Den tidligere annonserte lokale kontrollutvalgskonferansen utsettes til 10. juni. 

Programmet blir som tidligere annonsert. Vi satser på fysisk kurs på Røros. 

Program med påmelding vil bli utsendt i løpet av våren. 

Ingen vedlegg. 

 

 

Orienteringssak 4: Planlagte statlige tilsyn i Tolga kommune for 2021 

Statsforvalteren i Innlandet har varslet kommunene i Innlandet om at planlagte tilsyn for 

2021 er koordinert. Tilsynene er offentliggjort i Statsforvalterens tilsynskalender.  

 

Planlagt tilsyn i Tolga: 

https://www.nkrf.no/nyheter/2020/08/31/orden-i-eget-hus-kommunedirektorens-internkontroll
https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/varsel-om-losepengevirus
https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/varsel-om-losepengevirus


 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 05/2021 

 

• Helse og omsorg – Miljørettet helsevern i skoler og barnehager (uke 16) 

 

Tilsynskalenderen kan leses her: 

 

https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/Home/SupervisionsAsList 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

  

 

 

https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/Home/SupervisionsAsList


Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 06/2021 
 

MØTEBOK 

 

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

ARKIV  SAKS- MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 
 

KONTROLLUTVALGET TB 15.02.21 06/21 
 

 

Behandling av saken: 
 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
06/21 Kontrollutvalget 15.02.21 

 
 

Eventuelt  
 

 

Saksdokumenter:  

-Ingen  

 

 

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: 

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 07/2021 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.02.21      07/21 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

07/21  Kontrollutvalget      15.02.21 

 

 

Godkjenning av dagens protokoll – 15. februar 2021 
 

 

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 15. februar 2021, godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 
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