
MØTEINNKALLING 

KONTROLLUTVALGET I TYNSET KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Odd Eirik Resell, tlf. 970 46 556 
eller Kontrollutvalg Fjell IKS, Norvald Veland, tlf. 450 11 047 

MØTEDATO: 
KL.:  
STED:   

Tirsdag 21. februar 2017  
13:00  
Møterom, Tynset helsesenter  (I kommunehuset) 

Kontrollutvalget i Tynset avholder sine møter for åpne dører. 

NB:  Merk møterom. 
SAKSLISTE 

SAK NR. INNHOLD 

01/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 
02/2017 Protokoll fra møte 29.11.2016 
03/2017 Årsmelding for kontrollutvalget 2016 
04/2017 Vurdering og valg av forvaltningsrevisjons prosjekt 2017 
05/2017 Vurdering av selskapskontroll 2017 
06/2017 Valg leverandør sekretariatet for perioden 2017 - 2020     - unnt off.n 
07/2017 Orienteringssaker 
08/2017 Åpen post 

Varamedlemmer mottar innkallingen kun til orientering, og møter ikke uten særskilt innkalling 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 
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. Dette uavhengig av om det har vært 
inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 

Os i Ø. 13. februar 2017 

Norvald Veland 

Norvald	  Veland	  
Møtesekretær 
For Odd Eirik Resell, leder i kontrollutvalget  

Kopi sendt: Ordfører i Tynset kommune 
KPMG v/Ingunn Strand Olsson 
Til offentlig gjennomsyn 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 01/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   21.02.27     01/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
01/17  Kontrollutvalget      21.02.17 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Saksdokumenter: 
   Sakliste til møte 21.02.17 
   Anbudsdokumenter og innstilling valg sekretariat sendes direkte til utvalgets    
   medlemmer fra leder i kontrollutvalget.                 Mrk: Unntatt offentlig 
 
 
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 21.07.17 godkjennes.   
 
 
Behandling: 
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
  



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 02/2017 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET NV 21.02.17     02/17 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
02/17  Kontrollutvalget 21.02.17 

Møteprotokoll fra møte 29.11.16 

Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 29.11.16 (vedlagt) 

Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 
Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 30.11.16. Sekretariatet har mottatt 
endringer som er inntatt i endelig protokoll. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.16 godkjennes. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Tynset kommune  
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Møtested:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Møterom	  Loftet,	  Tynset	  Rådhus	  
Møtedato:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tirsdag	  29.	  november	  2016	  	  
Tid:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kl.	  13:00	  
Saknr.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38-‐48	  
 
 
Til	  stede	  på	  møtet:	  
 
Medlemmer:	   	   	   	   	   Forfall:	  	  
Odd	  Erik	  Resell	   	   	   	   Marit	  Motrøen	  
Signe	  Marit	  Lium	   	   	   	   Ingrid	  Lium	  
Ketil	  Leteng	  
Atle	  Fiskvik	  
 
Merknader:	  
	  
	  
Andre:	  	  
Tynset	  kommune:	   	   	   Rådmann	  Arild	  Einar	  Trøen	  sak	  40/16,	  	  41/16	  og	  42/16	  
BDO	   	   	   	   	   Revisor	  Øyvind	  Sunde,	  sak	  43/16	  og	  44/16	   	  	  
Fra	  Kontrollutvalg	  Fjell	  IKS:	   	  	   Norvald	  Veland	  
	   	   	  	  
	   	   	   	  
Møtet	  ble	  avsluttet	  kl.	  15.45.	  	  	  
	  
	  
	  
Tynset,	  29,	  desember	  2016	  
	  
Norvald Veland 

	  
Norvald	  Veland	  
møtesekretær	  
	  
	  
Neste	  møte:	  Torsdag	  9.	  februar	  2017	  	  

vedlegg
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38/2016       Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 29.11.16 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 29.11.2016 godkjennes.  
 
 
 
 
39/2016 Protokoll fra møte 06.10.16 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.10.16 godkjennes. 
 
  
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.10.16 godkjennes. 
 
 
 
 
40/2016 Rutiner som gjelder i Tynset kommune innen 

mobbing – orientering v/rådmann 
 
Saksdokumenter: 
- ingen 
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 6. oktober 2016 sak 37/16 at de ønsker at rådmannen gir 
kontrollutvalget en nærmere orientering i møte 29.11.16 om hvilke rutiner som gjelder i 
Tynset kommune innen mobbing i barnehager og skolen. 
 
Rådmann er innkalt for å gi utvalget en orientering, samt svare på spørsmål fra utvalget. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Rådmannens redegjørelse vedrørende kommunens håndtering av mobbing i skolen, tas 
til orientering. 
 
  
Behandling: 
Rådmannen redegjorde for kommunens håndtering av mobbing i barnehager og skolen.  
Videre svarte rådmannen på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

vedlegg
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Kontrollutvalgets vedtak: 
Rådmannens redegjørelse vedrørende kommunens håndtering av mobbing i skolen, tas 
til orientering. 
 
 
 
 
41/2016         Omorganisering helse og omsorg – status – 

orientering v/rådmann             
 
Saksdokumenter: 
- ingen 
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 6. oktober 2016 sak 37/16 at de ønsker at rådmannen gir 
kontrollutvalget en orientering i neste møte om status etter kommunestyrets vedtak om 
oppfølging av forvaltningsrapport omorganisering innen helse og omsorg utført av KPMG. 
 
Rådmann er innkalt for å gi utvalget en orientering, samt svare på spørsmål fra utvalget. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Rådmannens redegjørelse om status omorganisering av enheten helse og omsorg tas til 
orientering. 
 
  
Behandling: 
Rådmannen orienterte utvalget om status med omorganiseringen og tiltak så langt er 
gjort, i hovedsak å få på plass ny lederstruktur.  Det har også blitt gjennomført 
lederoppfølgingskurs i kommunen. Arbeidet med omstillingen fortsetter videre utover, 
også i 2017.  Rådmannen svarte videre på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Rådmannens gav en grundig redegjørelse om status omorganisering av enheten helse og 
omsorg, som tas til orientering.  Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt statistikk over 
utvikling sykefraværet innen helse- og omsorg. 
 
 
42/2016         Valg av leverandør Sekretariat for perioden         

2017-2020 (unnt off) 
    
Saksframlegg: 
 
Saken behandles av kontrollutvalget selv uten bidrag fra sekretariatet da sekretariatet er 
inhabil. 
                            
Behandling:  
Ketil Leteng og Norvald Veland fratrådte møte under behandling av saken. 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret er at Rådhuset Vingelen blir valgt som 
sekretariat for perioden 2017 -2020 
 

vedlegg
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43/2016 Overordnet analyse Forvaltningsrevisjon 2016-
2019 

 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

1. ” Analyser og ressursgjennomgang av tjenester for funksjonshemmede” 
2. ” Organisering og ressursbruk innenfor Pleie og omsorg ” 
3. ”	  Psykisk helse blant unge ” 

 
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset 
kommune er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen 
 
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere 
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 
 
Behandling: 
Revisor	  Øyvind	  Sunde	  fra	  BDO	  gjennomgikk	  forslag	  til	  overordnet	  analyse	  for	  
forvaltningsrevisjon	  for	  perioden	  2016	  –	  2019	  og	  svarte	  på	  spørsmål	  fra	  utvalgets	  
medlemmer. 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

1”	  Psykisk helse blant unge ” 
2" Analyser og ressursgjennomgang av tjenester for funksjonshemmede” 
3" Forvaltning og vedlikehold av den kommunale boligmassen 

 
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset 
kommune er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen. 
 
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere 
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 
 
 
 
 
44/2016 Plan for selskapskontroll 2016-2019 
 
Sekretariatets konklusjon: 
Sekretariatet mener revisjonens forslag til plan for selskapskontroll kan vedtas slik den 
foreligger. 
 
Planen skal være ferdig behandlet i kommunestyret innen utgangen av 2016. 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Tynset kommune for 
valgperioden 2016-2019 slik den fremgår av saken. Kontrollutvalget gis myndighet til 
årlig rullering av planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden. 

vedlegg
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Behandling: 
Revisor	  Øyvind	  Sunde	  fra	  BDO	  gjennomgikk	  forslag	  til	  planen	  for	  selskapskontroll	  for	  
perioden	  2016	  –	  2019	  og	  svarte	  på	  spørsmål	  fra	  utvalgets	  medlemmer 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
BDO's forslag ble av kontrollutvalget endret til som følger: 
BDO etter endring, anbefaler i sin rapport at det gjennomføres selskapskontroll med: 
1  Frivillighetsstralen 
2  Fjellregionen IKS (FARTT) 
3  Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS 

 
Kontrollutvalget og revisor har pr. i dag rett til innsyn etter kommunelovens 
bestemmelser i disse selskapene. 
Prioritering av selskapskontroll må også vurderes i forhold til tilgjengelige ressurser for 
kontroll og tidligere gjennomførte kontroller. Kontroller som kan gjennomføres i 
samarbeid mellom flere kommuner vil innebære lavere kostnader. 
Forvaltningsrevisjon i selskaper kan også ses opp mot forvaltningsrevisjon i kommunen. 
 
 
 
 
45/2016  Møteplan 2017 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
 
Forslag til møteplan 2017: 

1. Møtene starter til vanlig kl 12.00 
2. Møtestedet er til vanlig møterom ”Formannskapssalen” i Tynset rådhus 
3. Møtedatoene er: 

• Torsdag   9. februar 2017 
• Torsdag 27. april 2017 
• Torsdag   1. juni 2017 
• Torsdag 28. september 2017 
• Torsdag 30. november 2017 

 
Behandling:  
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Møtene starter til vanlig kl 13.00 
Møtestedet er til vanlig møterom ”Formannskapssalen” i Tynset rådhus 
 Møtedatoene er: 

• Torsdag 16. februar 2017 
• Torsdag 20. april 2017 
• Torsdag   1. juni 2017 
• Torsdag 28. september 2017 
• Torsdag 30. november 2017 

 
 
 

vedlegg
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46/2016 Arbeidsform/interne retningslinjer kontrollutvalget 
 
Saksframlegg: 
 
Kontrollutvalget diskuterte i møte den 06.10.16 arbeidsform i kontrollutvalget og gjorde i 
sak 37/16 følgende vedtak: 
Kontrollutvalget diskuterte arbeidsform i utvalget og vil be sekretariatet legge frem 
utkast til interne retningslinjer for arbeid i kontrollutvalget i Tynset kommune. 
 
Sekretariatet legger frem utkast til reglement for kontrollutvalget i Tynset kommune som 
eget vedlegg.  Utarbeidet utkast er i tråd med oppgavene utvalget er pålagt gjennom lov 
og forskrifter. 
 
Utkast legges frem som diskusjonsgrunnlag i kontrollutvalget uten innstilling fra 
sekretariatet. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Framlagt utkast er godt supplement for Kontrollutvalget og synes dekkende for 
kontrollutvalget sitt arbeid og ansvarsområde. 
 
 
 
47/2016 Orienteringssaker 
 
Saksdokumenter: 
 

• NKRF inviterer til den årlige kontrollutvalgskonferansen på Gardemoen 1. – 2. 
februar.  Programmet er ikke fastsatt.  Invitasjon vil bli utsendt i løpet av 
november måned med påmeldingsfrist 15. desember. 
Kontrollutvalget får tilsendt invitasjon og program straks det foreligger.  
Kontrollutvalget bør beslutte om eventuell deltakelse i møtet. 
 

• Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 92/16 den 25.10.16 
Kontrollutvalget søker om budsjettregulering med samlet tilleggsbevilgning kr 
50.000 til tidligere innvilget budsjettillegg kr. 22.800 til Ipad og kr. 200.000 
forvaltningsrevisjon for 2016.  Tilleggsbevilgning finansieres ved bruk av 
disposisjonsfond. 
  

Saksframlegg: 
Saker tas til orientering. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saker tas til orientering 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Saker tas til orientering. 
Sekretariatet sender ut endelig program for kontrollutvalgskonferansen på Gardemoen  
1. - 2. februar straks den foreligger.  Påmelding skjer til sekretariatet som sender samlet 
påmelding for kontrollutvalget i Tynset kommune. 
 
 

vedlegg
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48/2016 Åpen post 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Ingen saker tatt opp under åpen post. 
 
 
 
 

vedlegg



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 03/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   21.02.17      03/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
03/17  Kontrollutvalget      21.02.17 
 
 
Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2016 
 
Saksdokumenter: 
- Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2016 (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. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  
 
 
Behandling:  
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 04/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   21.02.17     04/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
04/17  Kontrollutvalget      21.02.17 
 
 
Vurdering og valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017 
  
Saksdokumenter: 

- Møtebok overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-  
2017 sak 43/16 (ikke vedlagt) 

- Overordnet analyse Tynset kommune, utarbeidet av BDO (ikke vedlagt) 
- Møteprotokoll kommunestyrets behandling 24.01.17, sak 6/17  

 
 
Saksframlegg: 
Den overordnede analysen med forslag til plan for forvaltningsrevisjon ble bestilt av 
kontrollutvalget den 26.08.16, sak 25/16, og er utarbeidet av BDO.  Analysen og plan ble 
behandlet av kontrollutvalget i møte 29.11.16 sak 43/16 og oversendt til kommunestyret 
som behandlet analysen i møte den 24.01.2017, sak 6/17. 
 
Kontrollutvalgets innstilling til vedtak til kommunestyret var i sak 25/16 som følger:  
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

1”	  Psykisk helse blant unge ” 
2" Analyser og ressursgjennomgang av tjenester for funksjonshemmede” 
3" Forvaltning og vedlikehold av den kommunale boligmassen 

 
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset 
kommune er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen 
 
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere 
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 
 
Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets innstilling i møte 24.01.17 sak 6/17 med 
følgende vedtak: 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og 
på alle nivå 

2. Psykisk helse blant unge 
3. Kontroll av investeringsprosjekter 

 
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset 
kommune er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen 
 
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere 
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 04/2017 

Kommunestyrets prioritering er noe annerledes enn kontrollutvalgets innstilling for 1. 
prioritet.   
Kontrollutvalget har allikevel fullmakt til å endre og prioritere. 
 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig i kommunestyret.  Planen er dermed 
endelig godkjent av kommunestyret i møte 24.01.17 og kontrollutvalget må nå følge opp 
med bestilling av forvaltningsrevisjon. 
 
Når valg av prosjekt er blitt foretatt, må prosjektet utlyses gjennom Abakus AS på anbud 
som vil utarbeide anbudsgrunnlag som kontrollutvalget skal godkjenne.  Etter at valgt 
leverandør er gjort, vil det bli utarbeidet en prosjektbeskrivelse av valgt leverandør som 
kontrolltrollutvalget skal beslutte før selve prosjektarbeidet settes i gang. 
 
Kommunestyret har gjennom sitt vedtak endret på kontrollutvalgets innstilling med et 
nytt prosjekt som nr. 1.  Vanlig praksis er at kontrollutvalget følger kommunestyrets 
vedtak når det gjelder prosjekter som skal gjennomføres, men som det fremkommer av 
vedtaket har kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
  
Behandling: 
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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OVERORDNET ANALYSE FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

1. «Psykisk helse blant unge»
2. «Analyser og ressursgjennomgang av tjenester for funksjonshemmede»
3. «Forvaltning og vedlikehold av den kommunale boligmassen»

Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune 
er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen. 

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser 
mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 

Behandling: 
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen: 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og på
alle nivå

2. Psykisk helse blant unge
3. Kontroll av investeringsprosjekter

Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune 
er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen. 

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser 
mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 

Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 
1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og på 

alle nivå
2. Psykisk helse blant unge
3. Kontroll av investeringsprosjekter

Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune 
er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen. 

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser 
mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 

vedlegg
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 05/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   21.02.17      05/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
05/17  Kontrollutvalget      21.02.17 
 
 
Vurdering av selskapskontroll i Tynset kommune i 2017 
 
 
Saksdokumenter: 
1. Plan for selskapskontroll (ikke vedlagt) 
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 29.11.16 sak 44/16- Plan for selskapskontroll. Planen 
ble vedtatt i kommunestyret 24.01.17, k-sak 7/17. 
 
I planen heter det at kontrollutvalget minst én gang i året må vurdere aktuelle selskaper 
med hensyn til gjennomføring av selskapskontroll, og hvilket omfang selskapskontrollen 
skal ha. 
 
Det er ikke krav i loven til at selskapskontroll skal gjennomføres årlig, kun vurderes. 
 
 
Saksvurdering: 
Selskapskontrollen kan deles i to deler: 

1. Eierskapskontroll 
Dette innebærer at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med 
forvaltningen av eierinteressene i selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder 
å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i 
samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

2. Forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon er definert i kommunelovens § 77 nr. 4, som systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Selskapskontroll i form av 
forvaltningsrevisjon er frivillig og således opp til kommunestyret å bestemme 
gjennom vedtakelsen av planen for selskapskontroll.  

 
Behovet for å gjennomføre selskapskontroll vil normalt være større i forhold til selskaper 
som er tillagt et samfunnsmessig ansvar istedenfor eller utover et rent forretningsmessig 
formål. I slike selskaper vil det - i tillegg til en eierskapskontroll - også kunne være riktig 
å vurdere hvorvidt det vil kunne være hensiktsmessig med en vurdering av det enkelte 
selskaps måloppnåelse (forvaltningsrevisjon). Selskapskontroll omfatter imidlertid ikke 
en regelmessig kontroll med forretningsmessige disposisjoner. Slik kontroll faller innenfor 
styrets ansvarsområde. 
 
 
Prioriteringskriterier for selskapskontrollen vil være: 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 05/2017 

 
• Selskap som peker seg ut pga. tidligere kontroller og annen risikokunnskap om 

selskapet 
• Selskap som gir et direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
• Selskap som har et samfunnsmessig ansvar 
• Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen 
• Selskap som er heleid av kommunen 
• Selskap der kommunen har betydelig eierinteresse i antall aksjer (flertall) eller stor 

økonomisk del av aksjekapitalen 
 
Kriteriene er fastsatt ut fra to hensyn: Fokus på brukerperspektivet og fokus på 
økonomiske interesser. Disse hensynene er i samsvar med kommunaldepartementets 
merknader.  
 
Selskaper som først og fremst vil kunne være aktuelle for selskapskontroll: 
 
• Aksjeselskaper der kommunen selv eller sammen med andre 

kommuner/fylkeskommuner eier alle aksjene 
• Interkommunale selskaper opprettet iht. lov om interkommunale selskap 
• Selskaper der kommunen har gitt tilskudd, næringsstøtte eller lign.  
 
 
Til å utføre selskapskontrollen skal det innhentes anbud gjennom Abakus AS.  Valg av 
leverandør til å gjennomføre selskapskontroll gjøres av kontrollutvalget etter innstilling 
fra Abakus AS blant aktuelle leverandører som har levert godkjent anbud. 
Samlet omfang av selskapskontrollen vil måtte prioriteres opp mot andre 
kontrolloppgaver innenfor de til enhver tid gjeldende rammer og tilgjengelige ressurser. 
Det må videre legges til grunn at kontrollen ikke må få slike former at kontrollobjektets 
 
 
Nedenfor følger en oversikt over selskaper som er mulige kontrollobjekt: 
 
 
Selskap Eierandel Mrk 
IKT Fjellregionen IKS (FARTT) Eies sammen med 4 øvrige 

kommuner 
Kontroll sammen med øvrige 
eierkommuner. 

Midt-Hedmark brann- og 
redningsvesen IKS 

9,9% Tynset kommune  Øvrig av 
9 andre kommuner 

Selskapskontroll gjennomført 
november 2016  

Meskano AS  94.5% Tynset kommune 
 

 Selskapskontroll utført i 2013 

FIAS AS 19% Tynset kommune  
9 øvrige kommuner i fellesskap 
 

Invitasjon til øvrige kommuner om 
å delta og dele kostnaden må 
vurderes 

Nord-Østerdal kraftlag  3,53% Tynset kommune  Større 
antall øvrige både offentlige og 
private 

Må innhente aksept for 
gjennomføring av øvrige eiere 

Alvdal Skurlag AS 0,25% eierandel Tynset 
kommune 

Må innhente aksept for 
gjennomføring av øvrige eiere 

 
 
 
Saken legges fram for vurdering av kontrollutvalget. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 05/2017 

 
Behandling:  
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 06/2017 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget 21.02.17     06/17 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
06/17  Kontrollutvalget 21.02.17 

Kommunestyret 

Valg av leverandør Sekretariat kontrollutvalget for perioden 
2017-2020 (unnt.off.) 

Saksdokumenter: 
- tidligere utsendt direkte i fra leder/Abakus (ikke vedlagt) 
- Kontrollutvalgets protokoll sak 42/16 møtedato 29.11.16 (ikke vedlagt) 

Saksframlegg: 

Det er kommunestyret som i hht. kontrollutvalgsforskriften, § 20, som skal sørge  for at 
kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller kontrollutvalgets 
behov. Det følger av dette at kontrollutvalget innstiller til kommunestyret mht valg av 
sekretariatsordning og valg av sekretariat når dette er konkurranseutsatt. 

Saken behandles av kontrollutvalget selv uten bidrag fra sekretariatet da sekretariatet er 
inhabil. 

I møte 29.11.16 i kontrollutvalget gjorde utvalget følgende vedtak sak 34/16: 
"..............................." U.OFF. §13.1

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte 15.12.16 sak 121/16. 
Saken utsettes. 

I etterkant av kommunestyrets vedtak har Abakus AS innhentet nye anbud som 
kontrollutvalgets medlemmer vil motta i forkant av møtet fra leder i 
kontrollutvalget/Abakus AS. 
Kontrollutvalget Fjell IKS ved Norvald Veland som sekretær i utvalget er inhabil i saken 
og må fratre ved behandling av saken. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kommunestyrets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 07/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   21.02.17     07/17 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
07/17  Kontrollutvalget      21.02.17  
 
 
Orienteringssaker 
 
Saksdokumenter: 
 

 
• Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 6/17 den 24.01.17 

Overordnet analyse forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende vedtak:  
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte 
prosjekter: 
1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer 

og på alle nivå. 
2. Psykisk helse blant unge 
3. Kontroll av investeringsprosjekter 
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset 
kommune er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen. 
Kontrollutvalget gir myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å 
prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og i selskaper. 
 

• Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 7/17 den 24.01.17  
Plan for selskapskontroll i perioden 2016-2019 med følgende vedtak: 
Kommunestyret ber om at det gjennomføres selskapskontroll med: 
1. IKT Fjellregionen IKS (FARTT) 
2. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 

 
• EY Norge, konsulentfirma, har gjennomført en forvaltningsrevisjon for Midt-

Hedmark brann- og redningsvesen etter bestilling fra representantskapets 
ordfører og brannsjef av selskapet etter 10 års drift.  Rapporten er datert 
9.11.2016 med anbefalinger/forbedringsområder.  Sekretariatet har fått 
oversendt rapporten fra annen eierkommune som og følger vedlagt til orientering. 

 
 
Saksframlegg: 
Saker tas til orientering. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saker tas til orientering 
 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 



TYNSET KOMMUNE 
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MØTEPROTOKOLL 
 

KOMMUNESTYRET 
 

 

Møtested: Kommunestyresalen 

Møtedato: 24.01.2017 

Tid:  18:00  
 De unges råd presenterte hva de er opptatte av 
 

Til stede på møtet: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Leder Merete Myhre Moen   
Nestleder Nils Kristen Sandtrøen FO  
Medlem Tone Hagen   
Medlem Stein Tronsmoen   
Medlem Per Hermann Køhn Hansæl   
Medlem Einar Røe   
Medlem Nils H. Øian   
Medlem Roar Estensgård   
Medlem Berit Nordseth Moen   
Medlem Inger Lise Stubsjøen Martinsen FO  
Medlem Solfrid Storli   
Medlem Per Martin Sandtrøen   
Medlem Arne Eggen   
Medlem Jon Tore Dalsegg   
Medlem Vidar Mortensen   
Medlem Karoline Hodal Tronsmoen   
Medlem Sindre Sørhus   
Medlem Gerd Engebakken   
Medlem Margit Wang   
Medlem Terje Hylen FO  
Medlem Signe Marit Lium FO  
Medlem Jan Kåre Moan   
Medlem Eva Eggen   
Medlem Kurt Olav Fossum   
Medlem Kjetil Lorentzen   
Medlem Ibrahima Sesay   
Medlem Per Ivar Barmoen   
Varamedlem Evelyn Sørgård Næverdal  Nils Kristen Sandtrøen 
Varamedlem Erland Horten  Inger Lise Stubsjøen Martinsen 
Varamedlem Else O. Nyheim  Signe Marit Lium 
Varamedlem Ingrid Lium  Terje Hylen 
 

Andre:  
Rådmann Arild Einar Trøen 

 
 
TYNSET, den 24.01.2017

vedlegg
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Stein Tronsmoen, SP, ble valgt til settevaraordfører. 
 
 

BEHANDLEDE SAKER 
 
Saksnr. Tittel  
  

1/17    
 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I 

KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2016.  
 
2/17    
 HØRING - BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET 

FRAM MOT 2020  
 
3/17    
 HØRINGSUTTALELSE - HANDLINGSPROGRAM FOR 

FYLKESVEGER 2018-2021 (23)  
 
4/17    
 TILTAKSPLAN FOR HEDMARK TRAFIKK FKF 2018-2021, 

HØRINGSUTTALELSE  
 
5/17    
 OMREGULERING AV VEIBREDDER PÅ JØRGENSMOEN, 

SLUTTBEHANDLING  
 
6/17    
 OVERORDNET ANALYSE FORVALTNINGSREVISJON 2016-

2019  
 
7/17    
 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2016-2019  
 
8/17    
 GEOGRAFISKE DRIFTSENHETER INNLANDET 

POLITIDISTRIKT - HØRING  
 
9/17    
 UTTREDEN AV KOMMUNESTYRET  
 
10/17    
 STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR 

FJELLREGIONEN 2017-2021 - HØRING  
 
 

 
 
 

vedlegg
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1/17   
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 
15.12.2016.   
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 15.12.2016. 
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 15.12.2016. 
 
 
 
 
2/17   
HØRING - BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET FRAM MOT 2020   
 
Rådmannens innstilling: 
Tynset kommune ser muligheter for både egen kommune og regionen i den framlagte 
strategien for satsing på bioøkonomi i Innlandet. Kommunens aktive og sterke 
landbruksmiljø, samt et næringsliv og kompetansemiljøer med sterk tilhørighet til den grønne 
sektoren, anses som et godt utgangspunkt for verdiskaping i tråd med de tiltakspunktene som 
er foreslått. Tynset kommune støtter med dette opp under strategidokumentet, og ser fram til 
en etablering med ressurser lokalisert på Tynset som kan bidra til at vår region får en sentral 
plass i det videre arbeidet. 
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Tynset kommune ser muligheter for både egen kommune og regionen i den framlagte 
strategien for satsing på bioøkonomi i Innlandet. Kommunens aktive og sterke 
landbruksmiljø, samt et næringsliv og kompetansemiljøer med sterk tilhørighet til den grønne 
sektoren, anses som et godt utgangspunkt for verdiskaping i tråd med de tiltakspunktene som 
er foreslått. Tynset kommune støtter med dette opp under strategidokumentet, og ser fram til 
en etablering med ressurser lokalisert på Tynset som kan bidra til at vår region får en sentral 
plass i det videre arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

vedlegg
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3/17   
HØRINGSUTTALELSE - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2018-2021 
(23)   
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret ber fylkesrådet om å ta i betrakting de nye opplysninger som foreligger 

med hensyn til sikkerhet og kryssing av jernbanesporet i Tynset sentrum og framskynder 
de midlene på 70 mill. som ligger inne til prosjekt som omfatter undergang, gang- og 
sykkelveg og lyssetting langs fv. 30 til 2019.  

 
2. Kommunestyret ber fylkesrådet om at det settes av midler til de to punktene langs fv. 30, 

fra Røros-krysset til Utbyveien, og fv. 712, Savalvegen, en strekning på 40 meter som 
nevnt i saksutredningen.  

 
3. Kommunestyret ber fylkesrådet om å fortsette det gode arbeidet med etablering av gang- 

og sykkelveg langs fv. 30 slik at halvparten av Tynset kommunes befolkning får en 
sykkel/gang /sparkrunde som alle kan benytte. 

 

Behandling: 
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Else Nyheim: 
Det føyes til et punkt 4 i rådmannens innstilling: 
4. Kommunestyret ber fylkesrådet om å be Statens vegvesen om å endre fartsgrensen på 

fylkesvei 30 ved Neby fra dagens 60 km/t til 50 km/t. Ber også om det blir fotgjengerfelt 
over fylkesvei 30 i Vedalskrysset. 

 
Forslaget fra Nyheim enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kommunestyret ber fylkesrådet om å ta i betrakting de nye opplysninger som foreligger 

med hensyn til sikkerhet og kryssing av jernbanesporet i Tynset sentrum og framskynder 
de midlene på 70 mill. som ligger inne til prosjekt som omfatter undergang, gang- og 
sykkelveg og lyssetting langs fv. 30 til 2019.  

 
2. Kommunestyret ber fylkesrådet om at det settes av midler til de to punktene langs fv. 30, 

fra Røros-krysset til Utbyveien, og fv. 712, Savalvegen, en strekning på 40 meter som 
nevnt i saksutredningen.  

 
3. Kommunestyret ber fylkesrådet om å fortsette det gode arbeidet med etablering av gang- 

og sykkelveg langs fv. 30 slik at halvparten av Tynset kommunes befolkning får en 
sykkel/gang /sparkrunde som alle kan benytte. 

 
4. Kommunestyret ber fylkesrådet om å be Statens vegvesen om å endre fartsgrensen på 

fylkesvei 30 ved Neby fra dagens 60 km/t til 50 km/t. Ber også om det blir fotgjengerfelt 
over fylkesvei 30 i Vedalskrysset. 

 
 
 
 

vedlegg
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4/17   
TILTAKSPLAN FOR HEDMARK TRAFIKK FKF 2018-2021, 
HØRINGSUTTALELSE   
 
Rådmannens innstilling: 
Høringsuttalelse til Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021, høringsversjon 
15.11.16: 
 
Tiltaksplanen gir overordnede politiske prioriteringer for kollektivtrafikken i Hedmark. Disse 
føringene er så overordnede at det ut fra kommunestyrets vurdering er vanskelig å se hvilke 
innspill som er hensyntatt. Det er heller ikke mulig å finne ut hvordan de konkrete innspillene 
til handlingsplanen er behandlet (jf. formannskapets innspill av 19.05.16) og hvilken 
prioritering disse har fått. Dette er en svakhet ved planprosessen. 
 
Kommunestyret ber om at tidligere innspill tas inn i planen og blir vurdert, jf. formannskapets 
innspill av 19.05.16 sak 58/16.  
 

Behandling: 
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Else Nyheim: 
Det føyes til punkt 6 og 7 i prioriteringene fra formannskapets vedtak sak 58/16 fra 
19.05.2016: 
6. Kollektivtrafikken må forbedres slik at det opprettes ei rask pendlerrute med bosted 

Tynset og arbeidssted Røros. 
7. Innføre kollektivkort der et og samme kort kan benyttes på både buss og tog. 
 
Nyheims forslag punkt 6 vedtatt med 21 mot 5 stemmer. 
Nyheims forslag punkt 7 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Høringsuttalelse til Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021, høringsversjon 
15.11.16: 
 
Tiltaksplanen gir overordnede politiske prioriteringer for kollektivtrafikken i Hedmark. Disse 
føringene er så overordnede at det ut fra kommunestyrets vurdering er vanskelig å se hvilke 
innspill som er hensyntatt. Det er heller ikke mulig å finne ut hvordan de konkrete innspillene 
til handlingsplanen er behandlet (jf. formannskapets innspill av 19.05.16) og hvilken 
prioritering disse har fått. Dette er en svakhet ved planprosessen. 
 
Kommunestyret ber om at tidligere innspill tas inn i planen og blir vurdert, jf. formannskapets 
innspill av 19.05.16 sak 58/16.  
Det føyes til punkt 6 og 7 i prioriteringene: 
6. Kollektivtrafikken må forbedres slik at det opprettes ei rask pendlerrute med bosted 

Tynset og arbeidssted Røros. 
7. Innføre kollektivkort der et og samme kort kan benyttes på både buss og tog. 
 
 
 
 

vedlegg
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5/17   
OMREGULERING AV VEIBREDDER PÅ JØRGENSMOEN, SLUTTBEHANDLING   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, omregulering av 
veibredder på Jørgensmoen, plan-id R99b Tynset kommune med følgende dokumenter:  

1. Reguleringsplan, plan id R99b, datert 29.09.16. 
2. Reguleringsbestemmelser, plan id R99b, datert 29.09.16. 
3. Planbeskrivelse, plan id R99b, datert 29.09.16. 
4. ROS-analyse, plan id R99b, datert 29.09.16. 

 

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar, i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 12, omregulering av 
veibredder på Jørgensmoen, plan-id R99b Tynset kommune med følgende dokumenter:  

1. Reguleringsplan, plan id R99b, datert 29.09.16. 
2. Reguleringsbestemmelser, plan id R99b, datert 29.09.16. 
3. Planbeskrivelse, plan id R99b, datert 29.09.16. 
4. ROS-analyse, plan id R99b, datert 29.09.16. 

 
 
 
 
6/17   
OVERORDNET ANALYSE FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

1. «Psykisk helse blant unge» 
2. «Analyser og ressursgjennomgang av tjenester for funksjonshemmede» 
3. «Forvaltning og vedlikehold av den kommunale boligmassen» 

 
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune 
er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen. 
 
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser 
mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 
 

Behandling: 
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen: 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og på 
alle nivå 

2. Psykisk helse blant unge 
3. Kontroll av investeringsprosjekter 

 

vedlegg
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Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune 
er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen. 
 
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser 
mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 
 
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og på 
alle nivå 

2. Psykisk helse blant unge 
3. Kontroll av investeringsprosjekter 

 
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset kommune 
er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen. 
 
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser 
mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 
 
 
 
 
7/17   
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2016-2019   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget anbefaler at det gjennomføres selskapskontroll med: 
1. Frivilligsentralen 
2. Fjellregionen IKS (FARTT) 
3. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 
 

Behandling: 
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen: 
Kommunestyret ber om at det gjennomføres selskapskontroll med: 
1. IKT Fjellregionen IKS («FARTT») 
2. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 
 
Forslaget fra Tronsmoen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret ber om at det gjennomføres selskapskontroll med: 
1. IKT Fjellregionen IKS («FARTT») 
2. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 
 
 
 
 

vedlegg
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8/17   
GEOGRAFISKE DRIFTSENHETER INNLANDET POLITIDISTRIKT - HØRING   
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret i Tynset kommune anbefaler at Innlandet politidistrikt arbeider videre med 
spørsmålet om geografiske driftsenheter, og ber spesielt om at det blir vurdert en løsning 
der arbeidsoppgavene fordeles mellom politidistriktet og tjenesteenhetene. 
På grunnlag av utarbeidet rapport, anbefales alternativet med fem driftsenheter. 
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen. 
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret i Tynset kommune anbefaler at Innlandet politidistrikt arbeider videre med 
spørsmålet om geografiske driftsenheter, og ber spesielt om at det blir vurdert en løsning 
der arbeidsoppgavene fordeles mellom politidistriktet og tjenesteenhetene. 
På grunnlag av utarbeidet rapport, anbefales alternativet med fem driftsenheter. 
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen. 
 
 
 
9/17   
UTTREDEN AV KOMMUNESTYRET   
 
Rådmannens innstilling: 
Inger Lise Stubsjøen Martinsen innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av 
valgperioden. 
 
Erland Horten blir fast kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti. 
  
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp: 
1. Siri Beate Fossum 
2. Elin Bjørnstad-Tuveng 
3. Gunn Bråten 
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Inger Lise Stubsjøen Martinsen innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av 
valgperioden. 
 
Erland Horten blir fast kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti. 
  
Øvrige varamedlemmer rykker tilsvarende opp: 
1. Siri Beate Fossum 
2. Elin Bjørnstad-Tuveng 
3. Gunn Bråten 

vedlegg
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10/17   
STRATEGISK PLAN FOR REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN 2017-2021 - 
HØRING   
 
Rådmannens innstilling: 
Tynset kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-
2021 med handlingsplan for 2017-2018, og har ingen konkrete endringsforslag. 
 
Noen generelle kommentarer: 
 

• Planen virker litt for generell og med lite målbare delmål 

• Det bør skilles tydeligere mellom oppgaver som bør ligge til regionrådet og oppgaver 
som bør løses av kommunenes næringsapparat og Rørosregionen næringshage 

 

Behandling: 
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen: 
To nye kulepunkt: 

• Navnet Fjellregionen benyttes videre i regionsammenheng 

• Bruke regionrådet mer aktivt som et strategisk organ hvor politisk aktivitet  
koordineres og planlegges. 
 

Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen: 
Nytt kulepunkt: 

• Fjellregionen må arbeide for å etablere et Oslo-kontor. 
 
Forslaget fra Myhre Moen første kulepunkt enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Myhre Moen andre kulepunkt enstemmig vedtatt. 
Forslaget fra Tronsmoen nytt kulepunkt enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling med vedtatte nye kulepunkt enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Tynset kommune støtter forslaget til Strategisk plan for Regionrådet for Fjellregionen 2017-
2021 med handlingsplan for 2017-2018, og har ingen konkrete endringsforslag. 
 
Noen generelle kommentarer: 
 

• Planen virker litt for generell og med lite målbare delmål 

• Det bør skilles tydeligere mellom oppgaver som bør ligge til regionrådet og oppgaver 
som bør løses av kommunenes næringsapparat og Rørosregionen næringshage 

• Navnet Fjellregionen benyttes videre i regionsammenheng 

• Bruke regionrådet mer aktivt som et strategisk organ hvor politisk aktivitet  
koordineres og planlegges. 

• Fjellregionen må arbeide for å etablere et Oslo-kontor. 
 
 
 
 

vedlegg



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 08/2017 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER DATO NR. 

KONTROLLUTVALGET NV 21.02.17    08/17 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
08/17  Kontrollutvalget 21.02.17 

Åpen post 

Saksdokumenter: 

• Ingen

Saksframlegg: 

Hensikten med ”åpen post” er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 
saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

Pga sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes pga behandling av 
taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

Det ligger i sakens natur at det ikke kan fattes enkeltvedtak i saken, bare drøfte aktuelle 
oppfølgingssaker og – temaer. 

Det er ikke meldt inn noen temaer i skrivende stund. 

Kontrollutvalgets behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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