
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 § 31. 

 

 
MØTEDATO:   Torsdag 15. mars 2018 
KL.:    13:00                                                           
STED:    Møterom 2. etg., Holtålen kommunehus 

   
 

1. vara får tilsendt saksdokumenter, men møter kun etter nærmere avtale. 

 
 
 Saksliste 
 

SAK NR. INNHOLD 

10/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 

11/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.18 

12/2018 Orientering om Hessjøgruva AS  

13/2018 Forslag til plan for virksomhetsbesøk i 2018 

14/2018 Kontrollrapport skatt 2017   

15/2018 Orienteringssaker  

16/2018 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   

Dag Knudsen 

Leder i Kontrollutvalget i Holtålen 
 

 

Tirsdag 6. mars 2018 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

Torill Bakken     
 

Kopi:  Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 10/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.03.18      10/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

10/18  Kontrollutvalget      15.03.18 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 15.03.18 

 

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 15.03.18 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 11/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.03.18      11/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

11/18  Kontrollutvalget      15.03.18 

 

 

Møteprotokoll fra møte 25.01.18 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 25.01.18 (vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Forslag til protokoll ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag. Sekretariatet har 

ikke mottatt forslag til endringer. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.18 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune 

Møteprotokoll, møte 25.01.18  Side 1 av 5 

Holtålen kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

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

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset 

Møtedato: Torsdag 25. januar 2018 

Tid:  Kl. 13:00 

Saknr. 01-09 

 

Til stede på møtet: 

  

Medlemmer:      Forfall: 
Dag Knudsen, leder     Åge Bergan  
Berit Grønli, nestleder     Petter Almås   
Ole Anders Holden            
       
 
Varamedlem: 
Per Langeng 
Ann Elisabeth Hansvold 
 
 
 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:    Torill Bakken  
Fra Revisjon Fjell IKS:   Merete Lykken 
     
       
Møtet ble avsluttet kl. 15:00. 
 
   
 
Torsdag 25. januar 2018 
 

Torill Bakken  
T. Bakken, møtesekretær 
 

 
 
Neste ordinære møte: torsdag 15. mars 2018 kl. 13:00  
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune 

Møteprotokoll, møte 25.01.18  Side 2 av 5 

 
 

01/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 25.01.18 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 25.01.18 godkjennes. 

 

 

02/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.17 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.11.17 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.11.17 godkjennes. 

 

 

 

03/2018 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  

 

 

Behandling:  

Utvalget gikk igjennom årsmeldingen.  Noen korrigeringer ble foretatt underveis. 

Årsmeldingen med endringer gjennomført i møtet vedtas og oversendes kommunestyret. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune 

Møteprotokoll, møte 25.01.18  Side 3 av 5 

04/2018 Vurdering av selskapskontroll 2018 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatet orienterte om vedtak fattet i Os kontrollutvalg 24.01.18: 

 

«Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell igangsette en forvaltningsrevisjon i FIAS AS. Dette 

under forutsetning av at øvrige deltakerkommuner, som er eiere i Revisjon Fjell, ønsker å 

gjennomføre kontrollen.  

Utvalget ønsker følgende fokusområder: 

 Selvkostprinsippet 

 Skille mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver.» 

 

Utvalget diskuterte kontrollobjekt.  

Utvalget ønsker å invitere daglig leder i Hessjøgruva AS for en orientering om drift av 

selskapet, samt selskapets historie. 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell igangsette en forvaltningsrevisjon i FIAS AS. Dette 

under forutsetning av at øvrige deltakerkommuner, som er eiere i Revisjon Fjell, ønsker å 

gjennomføre kontrollen.  

Utvalget ønsker følgende fokusområder: 

 Selvkostprinsippet 

 Skille mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. 

 

Utvalget ønsker å invitere daglig leder i Hessjøgruva AS for en orientering om drift av 

selskapet, samt selskapets historie fortrinnsvis i mars 2018. 

 

 

05/2018 Vurdering av revisors uavhengighet  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 

19.12.17. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 

19.12.17. 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune 

Møteprotokoll, møte 25.01.18  Side 4 av 5 

06/2018 Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2018 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet 

"Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssatser på områdene kart 

og oppmåling” slik den foreligger. 

 

 

Behandling: 

Utvalget diskuterte prosjektet. Revisor svarte på spørsmål fra utvalget. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet 

"Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssatser på områdene kart 

og oppmåling” slik den foreligger. 

 

 

 

07/2018 Virksomhetsbesøk 2018 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved …………...  20. september 2018. Sekretariatet 

forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av 

besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

 

Behandling: 

Utvalget diskuterte hvilke enheter i kommunen som vil være nyttig å besøke. 

 

Utvalget ønsker å besøke Elvland natur- og kulturbarnehage.  

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Elvland natur- og kulturbarnehage 20. september 

2018. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for 

gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

 

08/2018 Orienteringssaker 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

De framlagte sakene tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Tilleggssak: 

Sekretariatet har mottatt årsrapport 2017 i fra Kemneren. Rapporten ble lagt fram for 

gjennomlesning. 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune 

Møteprotokoll, møte 25.01.18  Side 5 av 5 

09/2018 Eventuelt 

 
Utvalget diskuterte utbygging av renseanlegg i Aunegrenda.  

Utvalget ønsker orientering om prosjektetplanen for utbyggingen.  

Leder og sekretariat følger opp saken. 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 12/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.03.18      12/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

12/18  Kontrollutvalget      15.03.18 

 

 

Orientering om Hessjøgruva AS 
 

Saksdokumenter: 

- ingen 

 

 

Saksframlegg: 

I henhold til Kontrollutvalgsforskriften kap. 6 skal kontrollutvalget påse at det føres 

kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 

 

Kontrollutvalget vedtok i forrige møte følgende: 

«Utvalget ønsker å invitere DL i Hessjøgruva as. Utvalget ønsker orientering om 

selskapets historie og drift.» 

 

Om Hessjøgruva AS: 

Selskapet ble etablert i 2011 og forvalter mineralressurser for Holtålen kommune i Sør-

Trøndelag. Selskapet og er 100% eid av kommunen. 

Holtålen kommune besitter siden 1986 3 utvinningsretter i Hessjøfeltet. Rettighetene er 

forlenget fram til 2022. 

 

Opplysningene er hentet på selskapets hjemmeside: 

http://hessjogruva.no 

 

 

Daglig leder er innkalt til møtet, og vil gi utvalget en orientering om selskapets drift og 

historie. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Daglig leder i Hessjøgruva AS sin redegjørelse om selskapets drift og historie tas til 

orientering. 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 13/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.03.18      13/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

13/18  Kontrollutvalget      15.03.18 

 

 

Forslag til plan for virksomhetsbesøk i 2018 
 

Saksdokumenter: 

- Sak 07/18 (ikke vedlagt) 

- Skisse til plan for virksomhetsbesøk 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget behandlet den 25.01.18 – Initiering av virksomhetsbesøk i 2018  

Utvalget fattet følgende vedtak: 

" Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Elvland natur- og kulturbarnehage 20. september 

2018. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for 

gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte." 

 

Utvalget drøftet problemstillinger og kom fram til følgende forslag til tema som kan 

berøres under besøket: 

- Dekning barnehageplass 

- Etatens lokaler - status 

- Kvalitet på tjenesten 

- Utfordringer  

- Status sammenslåing 

 

Vedlagt følger en skisse til plan for virksomhetsbesøket. Kontrollutvalget bør under 

behandlingen fastsette: 

- Tema for besøket 

- Endelig tidspunkt 

- Hvem som skal inviteres 

- Hvilken dokumentasjon som skal innhentes og sendes til utvalget før møtet 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Plan for virksomhetsbesøk ved Elvland natur- og kulturbarnehage utarbeidet under 

behandlingen godkjennes.  

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Utkast 
Plan for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk ved Elvland natur- og kulturbarnehage, 
torsdag 20. september 2018 kl. 13:00. 
 
Om Elvland natur- og kulturbarnehage: 

Enhetsleder/Styrer:   Tone Trygstad Bakås 

Barnehagerådgiver:     Lise Jacobsen     

På kommunens hjemmeside står det følgende om barnehagen: 
«Elvland barnehage ble åpnet i 2001. I 2015 ble Elvland utbygd slik at alle barn i Ålen skulle få plass i samme 
barnehage. Fra 01.01.2016 ble Ålen kulturbarnehage og Elvland naturbarnehage slått sammen og Elvland natur- og 
kulturbarnehage er nå den eneste barnehagen i Ålen. Vi viderefører kompetanse og kvaliteter som begge 
barnehagene har tilegnet seg. 
Barnehagens lokaler er lyse og trivelige, med rom for fleksibel gruppeinndeling. 
Uteområdet ligger i naturskjønne omgivelser med trær, bakker, berg, knauser og elva som nærmeste nabo. 
Barnehagen har flere turplasser i nærområdet som Elveplassen, Blåbærtoppen, Lavoplassen og Grillhytta. Det er 
gåavstand til sentrum, Hovet, skole og bibliotek. 
I dag er barnehagen inndelt i småbarn- og storbarnsavdeling, med til sammen 56 barn. For å ivareta gruppas og det 
enkelte barns behov gjøres deling innad i avdelingene. 
Barnehagens personale er godt kvalifisert. Vi har oppnådd statens målsetting om 50% pedagogtetthet og de fleste av 
assistentene har fagbrev.» 
 
Årsresultatet for 2017 er ikke klart ved utarbeidelse av utkastet.  
 

 

Virksomhetsbesøk 20. september  2018: 

Oppmøtested Elvland barnehage 

Inviterte Fastsettes under behandling 

Formål  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 
 

Tema  Utarbeides under møte 

  

Skriftlig kontakt 
med daglig leder 

Sekretariatet tar skriftlig kontakt med styrer, orienterer om 

hensikten med etatsbesøket og avtaler endelig tidspunkt, uke 34/35 

Innhente og sende 
ut dokumentasjon 

Sekretariatet innhenter ønskelig dokumentasjon og sender ut til 

utvalget i uke 34/35 

 

 

 

 

Foreløpig forslag til tidsplan: 
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Tidsplan  

13:00-13:20 Kontrollutvalget presenterer seg selv og sin rolle 

13:20-14:30 Orientering om virksomheten og diskusjon med utgangspunkt i valgt tema 

14:30-15:00 Spørsmålsrunde 

15:00-15:30 Oppsummering 

15:30- Utvalget fortsetter med ordinært møte 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 14/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.03.18      14/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

14/18  Kontrollutvalget      15.03.18 

 

 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 
 

 

Saksdokumenter: 

- Rapport fra skatteetaten av 15.02.18 

 

 

Saksframlegg: 

I medhold av endringer i lov av 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og 

fylkeskommuner m.m. overtok Skatteetaten i sin helhet oppgavene med kontroll av 

skatteoppkreverfunksjonen fra 1.juli 2004. Riksrevisjonen er tildelt ansvaret for revisjon 

av skatteoppkreverfunksjonen. Frem til 1. juli 2004 ble denne oppgaven utført av 

kommunerevisjonen. 

Kommunestyret og kontrollutvalget skal ikke lenger behandle selve skatteregnskapet, 

men får via kontrollrapporten en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir 

utført på en tilfredsstillende måte. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell 

behandling av kontrollrapporten i kommunestyre/kontrollutvalget, men forutsetter at 

kommunen følger opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter. 

 
 

Resultat av utført kontroll: 

Skatteetaten har kontrollert at Skatteoppkreverfunksjonen i Holtålen utføres 

tilfredsstillende i henhold til gjeldene regelverk Følgende områder er kontrollert: 

 Intern kontroll 

 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 

 Skatte- og avgiftsinnkreving 

 Arbeidsgiverkontroll 

 

Resultat av utført kontroll: 

Skatteetaten bemerker at arbeidsgiverkontroll ikke utføres i tilstrekkelig omfang. Det er 

utført 4,6% kontroller mot et krav på 5%. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 tas til etterretning. 

Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som 

fastsettes av Skatteetaten. 

  

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Vår dato Din dato Saksbehandler   
15.02.2018  

    
Oddlaug Johanne Flønæs 

  800 80 000 Din referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  95920971 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
991733116 2017/25282 Postboks 2060 

    6402 Molde 

Kommunestyret i Holtålen kommune 
Bakkavegen 1 
7380 ÅLEN 
 
 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Holtålen kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Holtålen, Røros, Os og Tolga.  
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
0,55 0,45 0,5 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. 
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist. 
 
Årsregnskapet for Holtålen kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 154 441 967 og utestående 
restanser2 på kr 2 437 570, herav berostilte krav på kr 102 524.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Holtålen kommune.  
 

  Resultatkrav 
2017 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2017 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2016 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 
regionen (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 96,00 % 97,32 % 98,98 % 96,46 % 
Forskuddstrekk 2016 99,90 % 100,00 % 100,00 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 99,50 % 99,89 % 99,73 % 99,50 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,90 % 99,92 % 100,00 % 99,97 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,40 % 100,00 % 99,99 % 99,38 % 
Arbeidsgiveravgift 2016 99,80 % 100,00 % 100,00 % 99,84 % 

 
Skatteoppkreveren for Holtålen kommune har gode innfordringsresultater, og har nådd alle resultatkravene 
som er satt av skattekontoret. 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Holtålen kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen   
Regnskapskontrollen i Fjellregionen.  
 
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 
 
Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav antall 
kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll         
2017 (i %) 

Utført kontroll         
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i %) 

126 6 4 3,2 % 3,8 % 4,6 % 
 
Det er ikke gjennomført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller, for å nå kravet om at 5 % av 
arbeidsgiverne skal kontrolleres. 
 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  
 
Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene 
skatteregnskap og innkreving, avholdt 7. og 8. november 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren         
1. desember 2017. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 14. desember 2017.  
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, 
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk 
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet 
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
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5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har avholdt oppfølgings- og styringsmøte med skatteoppkrever 7. februar 2017 i Trondheim.  
Oppfølgingsmøte vedrørende arbeidsgiverkontrollen ble avholdt 7. juni 2017 i Hommelvik der 
Regnskapskontrollen i Fjellregionen deltok. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ida Moen           
fung. avdelingsdirektør 
avdeling for innkreving 
Skatt Midt-Norge        Oddlaug Flønæs 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
Kopi til:  Kontrollutvalget for Holtålen kommune 

Rådmann/administrasjonssjef Holtålen kommune 
Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 
Riksrevisjonen 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 15/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.03.18      15/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

15/18  Kontrollutvalget      15.03.18 

 

 

Orienteringssaker 1-3/18 
 

 

Sekretariatet orienterer om følgende:  

 

 

 Orienteringssak 1/18 – Status kommuneregnskap: 

Revisor orienterer kort om status for årets kommuneregnskap. Frist for innlevering av 

årsregnskap var 15. februar. Kommunens årsmelding skal leveres innen 31. mars. 

 

 Orienteringssak 2/18 – Melding om vedtak: 

Kommunestyret behandlet den 01.03.18 kontrollutvalgets årsmelding. Den ble tatt til 

orientering. 

 

 Orienteringssak 3/18 – Kontrollutvalgskonferanse FKT: 

Forum for kontroll og tilsyn inviterer til kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 

29.-30. mai 2018. Holtålen kommune er medlem i FKT og årsmøte avholdes samtidig. 

 

 Orienteringssak 4/18 –Kontrollutvalgskonferansen 7.-8. februar 2018: 

Et av utvalgets medlemmer og kontrollutvalgets sekretariat deltok på årets 

kontrollutvalgskonferanse i februar. Det gis en kort orientering. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

De framlagte sakene tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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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 
06.03.2018 18/144-3  
    

Vår saksbehandler: Deres dato Deres referanse 
Konsulent Berit Anita Bremnes, tlf. 72417600    
 
Til  

Kontrollutvalget v/Torill Bakken  
 
 

   

  

  

   

  
 

 
 

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

 

 

Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2017  
 
 
Kommunestyret  behandlet  i møte 01.03.2018 sak 2/18. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Årsmeldingen tas til orientering. 
 
 
  
 
Med hilsen 
HOLTÅLEN KOMMUNE 
 
 
Berit Anita Bremnes 
Konsulent  

  
 
 
 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dag vedtaket ble gjort kjent for deg/dere ved mottak av denne 

henvendelsen. Eventuell klage sendes skriftlig til Holtålen kommune, 7380 Ålen, inneholdende 

klagebegrunnelse og/eller andre opplysninger som kan ha betydning for endret saksutfall.  

 

Kommunens Delegasjonsreglement av 06.07.1998 pkt. 1.7 bestemmer at dersom vedtaket opprettholdes 

etter  

• administrativt fattet vedtak, avgjøres saken i kommunestyret dersom vedtaket ikke er fattet på 

bakgrunn av særlov som krever annen klagebehandling. 

• politisk fattet vedtak (i hovedutvalg e.a.), avgjøres saken i formannskapet, dersom særlov ikke 

bestemmer at klageinstansen er lagt til annet organ, eksempelvis Fylkesmannen.  

• administrativt fattet vedtak i personalsak, avgjøres saken i administrasjonsutvalget.   
 

 

19



 
 
 
 

                                                                                                                FAGKONFERANSE |   KONTROLL OG TILSYN  

                                                                                                        Gardermoen  |  29 – 30. mai  2018 

     Årsmøte i  Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT)  |  29. mai 2018 
 
 
 
           #fkt2018 
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www.fkt.no 
 

 
 

 

 
Dag 1 
 

 
Tirsdag 29. mai 2018 

 
09.00 – 10.00  

 

 

Registrering med mat 

 

 
 
10.00 – 10.05 

 

 

Velkommen til fagkonferansen  

 

Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
 
10:05 – 10.25  
 
 
 
 

 

Åpning 

 

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og 

konstitusjonskomite  

 
10.25 – 10.50 

  

 

 

 

 

 

10.50 – 11.20 

 

 

11.20 -11.30 

 

 

Arbeidslivskriminalitet 

 

• NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet 

 

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom Næringslivets Hovedorganisasjon 

 

 

• Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter? 

 

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for 
forvaltning og ikt 

 

Spørsmål og kommentarer fra salen 

 

 
11.30 -11.50 

 

Pause 

11.50 – 12.20 

 

 

 

 

Hvordan står det til med barnevernet i kommunene?  

 

• Behovet for et kompetanseløft 

 

Foredragsholder ikke avklart 

 

12.20 – 12.50  

• Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder 

 

Revisor Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Opland 

 

 
13.00 – 14.00 

 

Lunsj 

 
14.00 – 14.25 
 
 
 
 
14.25 – 14.35 

 

• Hvorfor sviktet det i Land? 

 

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon  

 

 

Spørsmål og kommentarer fra salen 
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www.fkt.no 
 

 

 

 ÅRSMØTE 2017 I FKT 
 

 
14.45/15.00 – 15.15/15.30
  

 

  

Registrering til årsmøte 2018 

 

 
15.15/15.30 – 16.15/16.30 
 

 

Årsmøte 2018 

 
18.30 – 19.30 

 

«Født til omstilling» med Anders M Tangen 

 

 
20:00 
 

 

Felles middag på hotellet 

 

  
 

Dag 2 Onsdag 30. mai 2018 
 

 
09.00 – 09.45 
 
 
 
 
09.45 – 10.00 

 
Veileder – kontrollutvalgets sekretariat 
 
Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariat for kontrollutvalget Hordaland 
fylkeskommune 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen, evt. kort pause 
 

 
10.00 – 11.00  
 
 
 
 
 
11.00 – 11.10 

 
Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt? 
 
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune 
 
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 

 
11.10 – 11.30  

 
Pause og utsjekking 
 

 
11.30 – 12.00 
 
 
 
12.00 – 12.10 
 

 
Lovproposisjonen om ny kommunelov 
 
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal og Moderniseringsdepartementet 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
12.10 – 12.50  
 

 
Etikk 
Henrik Syse 
 

 
12.50 – 13.00 

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
13.00 – 14.00 

 
Lunsj 
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www.fkt.no  

      

  

 
Forelesere I 29.-30. mai 2018 

 
Stortingsrepresentant  
Svein Harberg (H) 
første nestleder Stortingets 
Kontroll- og konstitusjonskomite 

 
Svein Harberg har også er faring fra 
fylkesting (Aust-Agder), kommunestyre og 
kontrollutvalg (Grimstad). Han er nå inne i sin 
tredje stortingsperiode 

 
Direktør Arbeidsliv Nina Melsom 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
 
 

 
Nina Melsom er jurist. Hun har blant annet 
vært medlem i Personvernnemnda og 
medforfatter av Arbeidstvistloven for å nevne 
noe. Hun har ellers omfattende 
foredragserfaring 

 
Seniorrådgiver og prosjektleder Anne 
Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for 
forvaltning og ikt 
 

 
Anne Cathrine Jacobsen er prosjektleder for 
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige 
kontrakter i Difi. Arbeider nå med 
samarbeidsprosjekt mellom departementet, 
KS og Arbeidstilsynet 

 
Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen, 
Fylkesmannen i Opland 
 
 

 
Jorunn Ødegårdstuen har gjennomført 
undersøkelsen av Land barnevernstjeneste 
på vegne av fylkesmannen. Rapporten 
omhandler avvik knyttet til meldinger, 
undersøkelser og hjelpetiltak 

 
Oppdragsansvarlig revisor, Reidun 
Grefsrud, Innlandet revisjon  
 

 
Reidun Grefsrud har gjennomført 
undersøkelsene av Land barnevernstjeneste 
på vegne av kontrollutvalget i Nordre Land 
kommune. Rapporten har fokus på 
rådmannens oppfølging og interkontroll 

 
Seniorrådgiver Roald Breistein, 
sekretariat for kontrollutvalget Hordaland 
fylkeskommune 

 
Roald Breistein har ledet FKTs 
arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for 
kontrollutvalgets sekretariat 

 
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland 
fylkeskommune 

 
Rune Haugsdal går for å ha et «korrekt» og 
positivt syn på kontrollutvalget.  

 
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg 
kommune 

 
Unni Skaar er en rådmann som gjerne kan 
ha et mer «utfordrende» syn på utvalget 

 
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal 
og Moderniseringsdepartementet 
 
 

 
Erland Aamot 

 
Filosof Henrik Syse 
 

 

Henrik Syse jobber ved Institutt for 
fredsforskning  
Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi, 
rettsfilosofi og moralfilosofi. Medlem av den 
norske Nobelkomite siden 2015 
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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 26. april 2017. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017. 

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

stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017. 

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

frank.willy.djuvik@sfj.no | Mobil: 926 26 976   

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

sekretariatet. 

 

FØR MIDDAG 

I år inviterer vi til en aperitiff før middag med et morsomt og tankevekkende foredrag om det litt 

skremmende «omstillings»-begrepet   

Marius Tangen: «Født til omstilling». Gjennom merkelige assosiasjoner, gjenkjennelige typer og 

betraktninger gir han deg nye perspektiver. Lokale: Mulitarena 1, Clarion 

 

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT 

Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166 

E- postadresse: fkt@fkt.no 

 

INFORMASJON OM HOTELLET 

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 

Med bil til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport: Fra E6 – ta av mot flyplassen, deretter tar du av E16 

mot Hønefoss/Nannestad. Ta til høyre i tredje rundkjøring 

Med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen: egen direkte shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Airport 

(buss S44). Holdeplass for bussen finner du rett utenfor ankomst på flyplassen, kr 70,- pr. pers. pr. vei. 

Rutetabell finner du her  

 Fri parkering (særskilt parkeringsbevis ikke påkrevet) på hotellets oppmerkede parkeringsplasser  
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www.fkt.no  

PÅMELDING 

 

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

Bindende påmelding innen onsdag 28. mars 2018. 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 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)  

• Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 500) 

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

• Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,- 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 16/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.03.18      16/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

16/18  Kontrollutvalget      15.03.18 

 

 

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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