
MØTEINNKALLING 

KONTROLLUTVALGET I TOLGA KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS, 

Torill Bakken tlf.: 908 15 168 

Møtet avvikles både som fysisk møte og fjernmøte, i tråd med midlertidig forskrift om 

gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer mv. av 13.3.2020 fastsatt av KMD 

med hjemmel i kommuneloven § 11-7 fjerde ledd. Lenke til møtet legges ut på vår 

hjemmeside. Tilhørere bes om å benytte Teams. 

MØTEDATO: Onsdag 17. juni 2020 

KL.: 13:30 

STED: Tolga kommunehus, Storstua og via Teams 

SAKSLISTE 

SAK NR. INNHOLD 

16/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling  

17/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 20.04.20  

18/2020 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

19/2020 Plan for eierskapskontroll 2020-2024   

20/2020 Oppfølging av forvaltningsrevisjon – internkontroll og kvalitetssikring 

21/2020 Eventuelt  

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). 

Tirsdag 9. juni 2020  

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, Rådmann i Tolga, Ekspedisjonen for off. 
gjennomsyn, kommunens hjemmeside, 1. vara 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 16/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   17.06.20      16/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

16/20  Kontrollutvalget      17.06.20 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 09.06.20 

 

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 17.06.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 



Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 17/2020 
 

MØTEBOK 

 

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

ARKIV  SAKS- MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 
 

KONTROLLUTVALGET TB 17.06.20 17/20 
 

 

Behandling av saken: 
 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
17/20 Kontrollutvalget 17.06.20 

 
 

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 20.04.20 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 20.04.20 (vedlagt) 

 

 
Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag. Det ble foretatt noen 

redaksjonelle endringer etter tilbakemelding. 

 

 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.20 godkjennes. 

 

 
Behandling:  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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      Tolga kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested: Fjernmøte 
Møtedato: Mandag 20. april  2020 
Tid:  Kl. 13:30 
Saknr.  10- 15 

 
Til stede på møtet:       Forfall:  
Audun Holte, leder      Ingen 
Marit Gilleberg, nestleder        
Heidi Øien 
Trond Peder Carlsen 
Toril Eva Steien 
 
 
 
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Torill Bakken   
Fra Revisjon Midt-Norge SA:  Svein Magne Evavold, Monica Sundt 
Fra kommunen:  Ordfører Bjørnar Tollan Jordet   
Fra administrasjonen:  Rådmann Siv Stuedal Sjøvold, Økonomisjef  Barbo Storruste 

Røe 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 14:40  
 
 
Mandag, 20. april 2020  
 

Torill Bakken 
 

Torill Bakken 
møtesekretær 
 
 
 
 
 
Neste møte: mandag 9. juni 2020  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Tolga_komm.svg
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10/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 20.04.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 20.04.20 godkjennes. 

 

 
     
11/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 24.02.20  
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.02.20 godkjennes. 

 

Behandling:  

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.02.20 godkjennes. 

 
 
    
12/2020 Årsregnskap 2019 for Tolga kommune – uttalelse 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tolga kommunes årsregnskap for 2019 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Behandling: 

Økonomisjefen gikk igjennom hovedtallene i regnskapet.  Rådmannen supplerte med 

informasjon.  

Videre gikk revisor gjennom beretningen. 

Sekretariatets forslag vedtas, med endring av tittel, 

«administrasjonssjef/kommunedirektør» til rådmann. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tolga kommunes årsregnskap for 2019 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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Kontrollutvalget har i møte 20. april 2020 behandlet Tolga kommunes årsregnskap for 

2019.  

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens 

årsberetning og revisjonens beretning, datert 3. april 2020. I tillegg har ansvarlig revisor 

og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under 

behandlingen i kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at Tolga kommunes regnskap for 2019 viser et 

mindreforbruk på kr. 241.417.  

 

Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold eller presiseringer. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de 

forhold som årsberetningen til rådmannen en omhandler. 

 

Kontrollutvalget har ingen merknader til Tolga kommunens årsregnskap for 

2019. 

 

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og 

årsberetning for 2019. 

 

 
    
13/2020 Kontrollrapport skatt 2019  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Tolga kommune tas til 

orientering og oversendes kommunestyret. 

  

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Tolga kommune tas til 

orientering og oversendes kommunestyret. 

 
       
14/2020 Orienteringssaker 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

Behandling: 

Orienteringssak 1: 

Kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten; Internkontroll og 

kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester. Rådmannen orienterte om hvordan 

rapporten er fulgt opp. 

o Kommunen er i gang med endring av maler. 
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o Det jobbes med forbedring av rutinene for enkeltvedtak hvordan, søkerens 

rett til medvirkning har foregått, hvilket faktagrunnlag vedtaket baserer 

seg på og hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønn. 

o Det er satt i gang arbeid med endring av søknader. 

o Kommunen er i gang med innføring av ny velferdsteknologi. 

 

Utvalget vil få tilsendt skriftlig statusrapport for oppfølging til neste møte. 

 

Orienteringssak 2: 

Rådmann orienterte om kommunes tjenesteyting og organisering under korona-krisen, 

beredskapsteam, kriseledelse og kriseplan: 

 

Det er fortsatt ingen covid-19 smittede i vår kommune 

 

Barnehager 

• 20.april åpner barnehagene i Tolga kommune for alle barn, med de 

smittevernhensyn og tilpasninger som kreves (jfr. ny veileder) 

• Det blir noe reduserte åpningstider, men alle barnehager har opp 8,5 timer pr 

dag. Vi er spente, men klare!  

Skoler 

• tilbud fortsetter som før for barn av foresatte i samfunnskritiske funksjoner og 

barn med ekstra omsorgsbehov/utsatte grupper 

• 21.april - Smitte-vern veileder for skoler/små-trinn fra UDir/ FHI kommer 

• 27.april åpner 1-4.trinn og SFO i Tolga kommune for alle barn, med de 

smittevernhensyn og tilpasninger som kreves (jfr. ny veileder) 

• Det jobbes nå mere aktivt med oppfølging av elever fra 5.trinn som har 

hjemmeundervisning.  

 

Kulturskole 

• Vi ser på muligheter for å starte opp undervisning på skolen for 1.-4.trinn med de 

smittevernhensyn og tilpasninger som kreves 

 

Interkommunal Covid-19 avdeling 

• Er klar på Tynset/Kongsheim, men pr nå ingen pasienter som har behov (ingen 

smittede)  

 

Rus-/psykisk helsetjeneste 

• tilbudet med en-til-en kontakt og digital kontakt  

Alternativt bosted ved hjemme karantene og isolasjon  

• vi følger situasjonen fortløpende - og slik det er nå, har vurderes det ikke som et 

behov 

 

Informasjon 

• forløpende oppdatering på hjemmesidene 

• ta i bruk Smittestopp-appen! 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Rådmannens redegjørelse om kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 

Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester tas til orientering. 

Rådmannens informasjon om kommunes tjenesteyting og organisering under korona-

krisen, tas til orientering. 
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15/2020 Eventuelt    
 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker til behandling. 
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 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 18/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   17.06.20      18/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

18/20  Kontrollutvalget      17.06.20 

  Kommunestyret 

 

  

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 

  

 

Saksdokumenter: 

- Forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  

- Risiko og vesentlighetsvurdering, eget vedlegg 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet 

og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjonene skal følge en 

plan, som kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert. 

Det vedlagte utkastet angir et uprioritert forslag til hvilke tjenesteområder og selskaper 

som skal undersøkes i planperioden. Planen bygger på en helhetlig risiko- og 

vesentlighetsundersøkelse som er utført av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. 

Risiko- og vesentlighetsundersøkelsen skal bidra til at kommunens ressurser til 

kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. Forvaltningsrevisjon i selskaper med flere 

eiere, kan derfor være hensiktsmessig å samordne med øvrige eiere. 

 

 

Saksvurdering: 

Kontrollutvalgets bestilte i sak 34/19 en helhetlig risiko- og vesentlighetsundersøkelse 

med forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. Revisjon Midt-Norge 

SA har gjennomført undersøkelsen i henhold til bestillingen og utarbeidet forslag til plan 

for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 på bakgrunn av denne analysen. 

 

Forvaltningsrevisjoner er ett av de beste verktøyene kontrollutvalget har for å utøve sitt 

kontrollansvar. Dette er omfattende undersøkelser innen konkrete fag- og 

tjenesteområder i kommunen. 

I prioriteringsarbeidet må kontrollutvalget huske at formålet med kontroll- og 

tilsynsvirksomheten er å sikre at alle innbyggerne får de tjenester de har krav på, at 

tjenestene har god kvalitet, og at ressursene utnyttes effektivt og i tråd med 

kommunestyrets vedtak. Kontroll og tilsyn skal også bidra til læring og forbedring. 

 

Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta 

omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre 

prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre 

endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjoner som 

ikke er beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at 

det har oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret 

orientert.  
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 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 18/2020 

 

Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 

kommunens årsregnskap. Tolga kommunes avtale med Revisjon Midt-Norge SA omfatter 

kommunens lovpålagte revisjonsoppgaver, herunder forvaltningsrevisjon. Det vil derfor 

være naturlig å benytte dette selskapet. 

 

I planforslaget er det listet opp fem prosjektet som antas som mest aktuelle: 

 

• Organisering 

o kommunens styring og kontroll med interkommunale samarbeid  

 

• Oppvekst  

o kommunens arbeid med tidlig innsats, spesialundervisning, adferdsvansker 

og annen sammensatt problematikk hos barn og elever  

 

• Helse og omsorg   

o utfordringer knyttet til bygningsmassen, tilrettelegging av tilbudet til 

brukere med sammensatte behov og brukere av hjemmetjenesten  

 

• Planarbeid  

o evaluering og oppfølging av kommunens interne planverk/delplaner4, samt 

hvilke utfordringer en eldre kommuneplan og reguleringsplaner har for 

saksbehandlingen  

 

• Etikk og varling 

o opplæring av ansatte i rutiner og regelverk og avklaring av forventninger 

til ansatte  

 

 

Prosjektene er listet opp i uprioritert rekkefølge. Kontrollutvalget anbefales å sette opp 

prosjekter i prioritert rekkefølge før oversendelse til kommunestyret.  

Planen skal vedtas i kommunestyret innen 31.12.2020. 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024, med følgende 

prioriterte prosjekter: 

 

1. xxx 

2. xxx 

3. xxx 

4. xxx 

5. xxx 

 

 

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden. 

 

 

Behandling: 
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 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 18/2020 

Kontrollutvalgets innstilling: 

 

  

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

  

 



 

 

 

Revisors forslag til  

Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 

Tolga kommune 

1.6.2020 
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1 INNLEDNING 

Kommunestyret skal minimum en gang i valgperioden vedta en Plan for forvaltningsrevisjon, 

hvor det framgår hvilke sider av kommunens forvaltning og virksomhet som skal være 

gjenstand for forvaltningsrevisjon. Områdene for forvaltningsrevisjon kan settes opp i prioritert 

rekkefølge, eller en som en liste over områder som skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 

i perioden. I denne planen er områdene som er foreslått for forvaltningsrevisjon ikke satt opp i 

prioritert rekkefølge. 
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2 FORVALTNINGSREVISJON - LOVPÅLAGT OPPGAVE 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Hjemlene for forvaltningsrevisjon finnes i 

kommunelovens syvende del: Egenkontroll. 

Kommunestyrets ansvar er hjemlet i § 22-1, hvor det bl.a. heter at kommunestyret har det 

øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 

Til å føre den løpende kontrollen på deres vegne velger kommunestyret et kontrollutvalg (§ 

23-1).  En av oppgavene innenfor dette kontrollansvaret er å påse at det utføres 

forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet (§ 23-2-c). 

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i § 23-3. Her framgår det av definisjonen at forvaltningsrevisjon 

innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets forutsetninger.   

I § 23-3, andre ledd framgår det at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest 

innen utgangen av året etter kommunestyret ble konstituert, skal utarbeide en plan som viser 

på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Videre heter det at planen skal 

baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon.  

I § 23-3, tredje ledd heter det at planen skal vedtas av kommunestyret. Kommunestyret kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.  

Vi viser ellers til kommunelovens syvende del, og forskrift for kontrollutvalg og revisjon, hvor 

bestemmelsene om forvaltningsrevisjon er nærmere konkretisert. Vi viser dessuten til 

Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), som beskriver den metodiske gjennomføringen 

av forvaltningsrevisjon (nkrf.no).  

Dette forslaget til Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering 

som er utarbeidet i et eget dokument.  

 



 

3 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 – 2019 
 

I planen for forvaltningsrevisjon som gikk ut i 2019 var følgende områder satt opp som aktuelle 

for forvaltningsrevisjon: 

 

Kilde: Utdrag av Revisjon Fjell IKS sin risiko- og vesentlighetsanalyse for perioden 2016-2019 

og forslag til mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
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Det er gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor følgende områder i perioden 2016 – 

2019: 

- Forvaltningsrevisjon – Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester, 

2019 

- Forvaltningsrevisjon – Kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene 

oppmålingsforretninger og byggesak, 2018 

- Forvaltningsrevisjon – Politisk styring og oppfølging av vertskommunesamarbeid, 2017  



 

4 FORSLAG TIL FORVALTNINGSREVISJON I 2020 – 
2024 

 

På bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurdering som er gjennomført i perioden mars – juni i 

2020, har revisor kommet fram til følgende områder som det kan være aktuelt å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon innenfor. Forslaget gjelder også selskaper som det kan være aktuelt å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon i. Områdene er listet opp i uprioritert rekkefølge, men inndelt 

i «mest aktuelle» og «også aktuelle». 

Overordnet må det kommenteres at korona-pandemien antas å få betydning for 

kommuneøkonomien i tiden fremover1. Hvilke andre ringvirkninger pandemien får for 

kommunene og tjenestetilbudet er vanskelig å si.  Korona-pandemien vil derfor kunne sies å 

ha en generell innvirkning på risikobildet for kommunen.  

Mest aktuelle områder for forvaltningsrevisjon: 

- Organisering, herunder kommunens styring og kontroll med interkommunale 

samarbeid  

- Oppvekst2, herunder kommunens arbeid med tidlig innsats, spesialundervisning, 

adferdsvansker og annen sammensatt problematikk hos barn og elever 

- Helse og omsorg, herunder utfordringer knyttet til bygningsmassen3, tilrettelegging av 

tilbudet til brukere med sammensatte behov og brukere av hjemmetjenesten 

- Planarbeid, herunder evaluering og oppfølging av kommunens interne 

planverk/delplaner4, samt hvilke utfordringer en eldre kommuneplan og 

reguleringsplaner har for saksbehandlingen  

- Etikk og varling, herunder opplæring av ansatte i rutiner og regelverk og avklaring av 

forventninger til ansatte  

 

 

 

 

1 Kommunal rapport, hentet fra: https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/ks-tror-kommunene-kan-tape-20-

milliarder-pa-koronapanedemien/114934!/ 

2 Vil omfatte barnehage, grunnskole og PP-tjenesten  

3 Vil på grunn av det bygningsmessige høre sammen med «kommunens eiendomsforvaltning»  

4 Vil høre sammen med «kommunens internkontroll og kvalitetsarbeid»  

https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/ks-tror-kommunene-kan-tape-20-milliarder-pa-koronapanedemien/114934!/
https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/ks-tror-kommunene-kan-tape-20-milliarder-pa-koronapanedemien/114934!/
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Mest aktuelle forvaltningsrevisjoner i selskap: 

- Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS, herunder dialogen mellom selskapet og 

kommuneledelsen, samt feil og mangler på brann- og redningsvesenets lokaler  

Også aktuelle områder for forvaltningsrevisjon: 

- Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling, herunder medbestemmelse, 

ansvarsfordeling og informasjonsflyt på avdelings-/enhetsnivå 

- Helse miljø og sikkerhet, herunder rutiner for og holdninger til avvikssystemet  

- Flyktningetjenesten, herunder hvordan sikre god integrering sett i lys av utfordringer 

knyttet til språk og mental helse, samt kulturelle forskjeller mv 

- Vann og avløp, herunder hvordan sikre reservevann  

- Velferd, herunder tverrfaglig samarbeid 

- Miljø- og klima, herunder samordning og arbeid med miljø og klimamålsettinger på 

sektorovergripende nivå  

Det vises til risiko- og vesentlighetsanalyse for vurderinger knyttet til de ulike temaene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, 7715 Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 19/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   09.06.20      19/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

19/20  Kontrollutvalget      09.06.20 

  Kommunestyret 

 

 

Plan for eierskapskontroll 2020-2024 
 

  

 

Saksdokumenter: 

- Utkast til Plan for eierskapskontroll 2020-2024  

- Risiko og vesentlighetsvurdering – eget vedlegg 

 

Saksopplysninger: 

I henhold til kommuneloven § 23-4 skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 

eierskapskontroll. Kravet til utarbeidelse av plandokumentet, er minimum en gang i 

valgperioden. Planen som nå legges fram, er basert på en overordnet risiko- og 

vesentlighetsanalyse, og vil gjelde for perioden 2020-2024. 

Det vedlagte utkastet angir forslag til hvilke eierskap som skal undersøkes i 

planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er utført av 

kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal bidra til at kommunens ressurser til 

kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. 

 

 

Saksvurdering: 

Kontrollutvalgets bestilte i sak 39/19 en helhetlig risiko- og vesentlighetsundersøkelse 

med forslag til plan eierskapskontroll for perioden 2020-2024. Revisjon Midt-Norge SA 

har gjennomført undersøkelsen i henhold til bestillingen og utarbeidet forslag til plan for 

eierskapskontroll for 2020-2024. 

 

Forslag til prioriteringer går fram av oversikten i planen. Det kan ikke forventes at alle 

eierskapskontrollene gjennomføres i perioden. 

 

Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta 

omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre 

prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre 

endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre eierskapskontroller som ikke 

er beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at det 

har oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret 

orientert. 

 

Eierskapskontroll kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 

kommunens årsregnskap. Tolga kommunes avtale med Revisjon Midt-Norge SA omfatter 

kommunens lovpålagte revisjonsoppgaver, herunder eierskapskontroll. Det vil derfor 

være naturlig å benytte dette selskapet 
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I revisors forslag til plan for eierskapskontroll for 2020-2024 er et prosjekt listet som 

mest aktuelle. To prosjekter listes som også aktuelle.  

 

Sekretariatet legger fram et prioritert forslag på bakgrunn av øvrige eierkommuners 

planer.  

Vi anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til vedlagte plan, eventuelt foretar 

omprioriteringer og sender den til kommunestyret for endelig vedtak. 

Kommunestyret skal vedta planen innen 31.12.2020. 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret 

med følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

 

• Abakus AS m/forvaltningsrevisjon 

• Generell eierskapskontroll  

• Tos Asvo AS  

 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen. 

 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

  

 

 

 



 

 

 

Revisors forslag til  

Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 

Tolga kommune 

1.6.2020 
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1 INNLEDNING 

Kommunestyret skal minimum en gang i valgperioden vedta en Plan for eierskapskontroll, hvor 

det framgår hvilke selskap og foretak som skal være gjenstand for eierskapskontroll. 

Eierskapskontrollen kan også være generell – det vil si at en foretar en generell gjennomgang 

av hvordan kommunen har lagt til rette for oppfølging av selskap og foretak som den har 

eierskap i. I denne planen framgår det også hvilke selskap som det kan være aktuelt å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon i. Områdene for eierskapskontroll kan settes opp i prioritert 

rekkefølge, eller som en uprioritert liste over områder som bør være gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i perioden. I denne planen er forslagene til eierskapskontroller i selskaper 

ikke satt opp i prioritert rekkefølge. 
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2 EIERSKAPSKONTROLL – EN LOVPÅLAGT OPPGAVE 
 

Eierskapskontroll er en lovpålagt oppgave. Hjemlene for eierskapskontroll finnes i 

kommunelovens syvende del: Egenkontroll. 

Kommunestyrets ansvar er hjemlet i § 22-1, hvor det bl.a. heter at kommunestyret har det 

øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 

Til å føre den løpende kontrollen på deres vegne velger kommunestyret et kontrollutvalg (§ 

23-1).  En av oppgavene innenfor dette kontrollansvaret er å påse at det utføres 

forvaltningsrevisjon av selskaper som kommunen har eierinteresser i (§ 23-2-c), og at det føres 

kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper mv. (§ 23-2- d). 

Eierskapskontroll er hjemlet i § 23-4. Her framgår det at eierskapskontroll innebærer å 

kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for 

eierstyring. 

Videre framgår det i andre ledd at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest 

innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

I tredje del heter det at planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

Vi viser ellers til kommunelovens syvende del, og forskrift for kontrollutvalg og revisjon, hvor 

bestemmelser om eierskapskontroll og om forvaltningsrevisjon i selskaper er nærmere 

konkretisert. Forvaltningsrevisjon av selskaper følger god kommunal revisjonsskikk i 

forvaltningsrevisjon, og utføres etter RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (nkrf.no).  

Dette forslaget til Plan for eierskapskontroll bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering som 

er utarbeidet i et eget dokument.  

  



 

3 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 – 2019 
Det som tidligere har tilsvar planen for eierskapskontroll har vært plan for selskapskontroll. 

Begrepet selskapskontroll har nå gått ut av bruk. I Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 ble 

generell eierskapskontroll valgt, med undersøkelse av hva kommunen eier, samt hvilken 

strategi og hensikt kommunen har med sitt eierskap.  

Revisor har kun kjennskap til at det ble gjennomført en selskapskontroll i forrige planperiode, 

dette i Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS (FIAS) - 2018. Problemstillingene som 

ble tatt opp var knyttet til beregning av selvkost og kryssubsidiering. Følgelig er det heller ikke 

foretatt generell eierskapskontroll i denne perioden. 
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4 FORLAG TIL EIERSKAPSKONTROLL 2020 - 2024 
Nedenfor foreslår revisor aktuelle eierskapskontroller for 2020-2024. Forslagene inneholder 

også forvaltningsrevisjon av selskaper. 

 

Mest aktuelt for eierskapskontroll: 

- Generell eierskapskontroll 

- Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS 

 

Også aktuelle for eierskapskontroll: 

- Tos Asvo AS  

- Rådhuset Vingelen AS 

- Tolga 2020 AS 

 

Se plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 og Revisors risiko- og vesentlighetsanalyse i 

egne dokument.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, 7715 Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 -  www.revisjonmidtnorge.no 

 



Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 20/2020 
 

MØTEBOK 

 

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

ARKIV  SAKS- MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 
 

KONTROLLUTVALGET TB 17.06.20 20/20 
 

 

Behandling av saken: 
 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
20/20 Kontrollutvalget 17.06.20 

 
 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Internkontroll og 
kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester" 
 

 

Saksdokumenter: 

- Rapport av 15.11.19 (ikke vedlagt) 

- Kontrollutvalgssak 03/20 (ikke vedlagt) 

- Tilbakemelding i fra kommunen av 04.05.20. 

 

 

Saksopplysninger: 

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 står det at kontrollutvalget skal påse at 

kommunestyrets   vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt 

opp.  

Det er sentralt av hensyn til å sikre en ”lærende organisasjon” at resultatene av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et 

ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges 

opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/ svakheter. 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget behandlet rapporten " Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester" den 24.02.20.  

Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling og følgende vedtak ble 

fattet: 

 

Tolga kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen sørge for 
følgende:  

• Endre malene for enkeltvedtak om pleie- og omsorgstjenester slik at det blir angitt 
korrekte og fullstendige lovhjemler.  

• Presisere i hoveddokumentet for enkeltvedtak hvordan søkerens rett til medvirkning 
har foregått, hvilket faktagrunnlag vedtaket baserer seg på og hvilke hovedhensyn som 
har vært avgjørende for skjønnet.  

• Dokumentere at søknader blir vurdert opp mot kommunens kriterier for tildeling av 
tjenester.  

• Sørge for at det i meldingene om vedtak om hjemmesykepleie blir gitt fullstendig 
informasjon om det innvilgede tjenesteomfanget.  

• Heve internkontrollen rundt vedtaksoppfølging gjennom  

o faste sykluser for å revurdere enkeltvedtak som ikke har noen tidsbegrensning.  



Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 20/2020 
 

o å føre bedre kontroll med at brukerne av hjemmetjenester får det 
tjenesteomfanget som er vedtatt.  

• Utarbeide særskilte risiko- og sårbarhetsanalyser for kvaliteten på pleie- og 
omsorgstjenestene.  

• Dokumentere på en mer systematisk måte at erfaringer fra brukerne og 
kvalitetsindikatorer benyttes som grunnlag for kvalitetsforbedring.  

• Dokumentere bedre de prosessene som gjennomføres for å evaluere og planlegge 
kvalitetsforbedring av tjenestene.  

 
Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget og kommunestyret om iverksatte tiltak innen 01.05.20 
 

 

Saksvurdering: 

Kontrollutvalget har mottatt tilbakemelding i fra Tolga kommune v/rådmann hvor hun 

beskriver tiltak kommunen har iverksatt på bakgrunn av rapporten og kommunestyrets 

vedtak. Kontrollutvalget har også tidligere blitt orientert muntlig om gjennomføring av tiltak 

på bakgrunn av rapporten.  

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten  ”Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester”, tas til orientering.   

  

 

Behandling: 

  

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 



    Oppfølgningsplan forvaltningsrevisjon 
      
 

 Oppfølgingsplan etter forvaltningsrevisjon om kommunens internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester:   

1: Endre malene for enkeltvedtak om pleie- og omsorgstjenester slik at det blir angitte korrekte og fullstendige lovhjemler 

Tiltak:  Beskrivelse: Ansvar: Frist: 

- Innhente erfaring fra 
vedtakskontor på Tynset 

- Se på malene fra Tynset, 
overføre og revidere til 
lokalt behov 

- Har hentet inn informasjon 
fra Tynset kommune og fått 
korrekte og fullstendige 
lovhjemler. Det gjenstår å 
inn å endre malene på 
CosDoc. 

Elisabeth, Ellen Marie 20.juni-2020 

 

 

2: Presisere i hoveddokumentet for enkeltvedtak hvordan søkerens rett medvirkning har foregått, hvilket faktagrunnlag vedtaket baserer seg på og 

hvilket hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnet. 

Tiltak:  Beskrivelse: Ansvar: Frist: 

- Hva er viktig for deg? - Aktiv iverksettting av « hva 
er viktig for deg 
kampanjen», en nasjonal 
standard 

Enhetsledere, sektorleder April - juni 2020 

- Kartlegginsverktøy - Revidering av 
kartleggingsverktøyet som 
blir brukt.  

Enhetsledere, sektorleder April –juni 2020 

- Opplæring av 
kartleggingsverktøy 

- Sikre lik opplæring for 
ansatte som skal bruke 

Enhetsledere Juni 2020 
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kartleggingsverktøy. Eget 
tildelingsteam for HO 
tjenster vurderes  

- Hjemmebesøk før 
tiltaksmøter 

- bedre grunnlag til å 
behandle søknadene og få 
fram brukers medvirkning 

 Oppstart fra mai/juni (tilpasning ifht 
korona og smittevernhensyn)- 2020 

- Primærkontakter - alle brukerne i 
hjemmetjenesten og 
omsorgsboliger fått 
primærkontakter som 
skriver en faglig vurdering 
på cosdoc i forhold til en 
søknad på tjenester.Den 
faglige vurderingen kan også 
flettes inn i vedtaket. 

 April 2020 – er i gang  
 
Kontinuerlig 
oppmuntring/oppfølging trengs for 
å følge opp 

- Vedtaket  - På det administrative og det 
utgående dokumentet 
(vedtaket) presiseres 
brukerens medvirkning i 
form av vi har ført inn under 
området aktuelt: bakgrunn, 
fakta og vurdering. 
Vurderingen skrives i du 
form og brukerens 
medvirkning kommer fram. 
Gjøres nå manuelt, men vil 
legges inn i mal/systemet 
etterhvert. 

 April 2020 – er i gang 

- Søknad  - at søknadene på tjenester 
blir for dårlig utfylt slik at 
disse også kan kanskje 

 April 2020 – startet arbeidet 
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endres litt på /forenkles slik 
at det blir lettere for 
brukeren og si om hvorfor 
han vil ha de ulike 
tjenestene.  

 

 

3: Dokumentere at søknader blir vurdert opp mot kommunens kriterier for tildeling av tjenester 

Tiltak:  Beskrivelse: Ansvar: Frist: 

- Bruk av kartlegginspunktene 
i journal  

- Sikrer lik vurdering av 
tildeling av tjenester 

Enhetsledere 
Tiltaksteam 

April 2020 – startet arbeidet  

- Revisjon av kriterier for 
tildeling av tjenester 

- En ser behov for å revidere 
retnignslinjene , bruke 
omsorgstrappa aktivit 

Sektorleder 
Enhetsledere 

September 2020 

 

4: Sørge for at det i meldingene om vedtak om hjemmesykepleie blir gitt fullstendig informasjon om det innvilgede tjenesteomfanget 

Tiltak:  Beskrivelse: Ansvar: Frist: 

- Innhente erfaringer fra 
Tynset Kommune 

- Innhente maler, skjemaer, 
lovhjemler etc 

Elisabeth Mars 2020 - fullført 

- Lage eget skjema med 
fullstendig samlet oversikt 
over alle tjenester som 
bruker mottar 

- Vedtaket som går ut til 
brukeren er endret - med å 
få med tabellen som 
innehar hvilken tjeneste de 
får, antall og hyppighet. Så 
dette er i orden 

Enhetsledere/Elisabeth Fullført.  
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5: Heve internkontrollen rudnt vedtaksoppfølging gjennom 

- Faste sykluser for å revurdere enkeltvedtak som ikke har noen tidsbegrensning. 

- Føre bedre kontroll med at brukerne av hjemmetjenester får det tjenesteomfanget som er vedtatt 

- Tiltak:  Beskrivelse: Ansvar: Frist: 

- Årlige gjennomganger 
av alle tjenester til alle 
brukere 

- Årshjul for å sikre 
gjennomføring er laget  
 

Enhetsledere følger opp  Ok - November, årlig 

- Oppfølging av 
dokumentasjon i 
journal.  

- Fokus på pleie- og 
omsorgsplaner 

- Arbeidslister, rapport i 
daglig utførelse av tiltak 

Enhetsledere, sektorleder sikrer 
årshjul 
 
Primærkontakter føler opp «sine» 
tiltaksplaner 
Ansatte daglig og pr vakt 
 

2-4  ganger årlig  

- Ny velferdsteknologi  - Tvinger frem at man må 
dokumentere utført 
oppdrag i større grad 
enn i dag. 

- Mye av 
dokumentasjonen vil 
også foregå automatisk 
ved at ny VFT er 
integrert med 
journalsystem 

Sektorleder  
Enhetsledere 

Ny teknologi tas i bruk når 
anskaffelse og investering er klar 

 

6: Utarbeide særskilte risiko- og sårbarhetsanalyser for kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene ( se ROS skjema nederst i dokumentet)  

Tiltak:  Beskrivelse: Ansvar: Frist: 

- Lage ROS skjema - Gå igjennom pleie,- og 
omsorgsplaner for å 

Sektorleder Juni 2020, evalueres årlig 
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- Finne aktuelle punkter å 
analysere mtp kvalitet 

finne aktuelle 
problemstillinger.  

- Sette opp møtepunkter 
for diskusjon av ROS 
analyser og 
forbedringspotensial 

 

7: Dokumentere på en mer systematisk måte at erfaringer fra brukerne og kvalitetsindikatorer benyttes som grunnlag for kvalitetsforbedring 

Tiltak:  Beskrivelse: Ansvar: Frist: 

- Brukerundersøkelser - Årlige 
brukerundersøkelser 

- Ta med svar fra 
brukerundersøkelser og 
«hva er viktig for deg» 
samtalen med på faste 
møtepunkter 

Enhetsledere Juni 2020, årlig gjennomgang av 
forbedringsarbeidet 

 

 

 

8: Dokumentere bedre de prosessene som gjennomføres for å evaluere og planlegge kvalitetsforbedring av tjenestene 

Tiltak:  Beskrivelse: Ansvar: Frist: 

- Prosesser for 
internkontroll 

- Bedre dokumentasjon 
kvalitetsforbedring 
dokumentasjon av  

Rådmann og Sektorleder Noe er gjennomført(se modeller 
KSS)  
Helhetlig system, bedre 
dokumentasjon frist 1.okt 2020 
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ROS Skjema Tolga Kommune  

 

Sannsynlighet Konsekvens 

 K1=Liten( 

Ufarlig) 

K2= Middels  

( viss fare)  

K3= Stor ( 

Farlig) 

K4= Svært stor 

( kritisk) 

 

S4= svært stor 

 

    

 

S3=Stor 

 

    

 

S2= Middels 

 

    

 

S1= Liten  
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 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 21/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   17.06.20      21/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

21/20  Kontrollutvalget      17.06.20 

 

 

 

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: 
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