
 MØTEINNKALLING 

  

 KONTROLLUTVALGET I TOLGA KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Torill Bakken tlf.: 908 15 168 

 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven § 11-5. 
 

 

MØTEDATO: Mandag 24. februar 2020 

KL.:  13:30             

STED:  Storstua, Tolga kommunehus  

 

 
 

SAKSLISTE 

 

 

SAK NR. INNHOLD 

 

01/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling      

02/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.19     

03/2020 Forvaltningsrevisjonsrapport; Internkontroll og  

 kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester    

04/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget      

05/2020 Initiering av virksomhetsbesøk i 2020      

06/2020 Vurdering av revisors uavhengighet       

07/2020 Dialogmøte med ordfører       

08/2020 Orienteringssaker        

09/2020 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). 

 

 

Fredag 14. februar 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 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 01/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.02.20      01/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

01/20  Kontrollutvalget      24.02.20 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 24.02.20 

 

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 24.02.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 



Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 02/2020 
 

MØTEBOK 

 

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

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

 

KONTROLLUTVALGET TB 24.02.20 02/20 
 

 

Behandling av saken: 
 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
02/20 Kontrollutvalget 24.02.20 

 
 

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 18.11.19 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 18.11.19 (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 18.11.19 godkjennes. 

 

 
Behandling:  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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      Tolga kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested: Møterom Storstua, Tolga kommunehus 
Møtedato: Mandag  18. november  2019 
Tid:  Kl. 13:00 
Saknr.  32-38 

 
Til stede på møtet:       Forfall:  
Audun Holte, leder      Toril Eva Steien 
Marit Gilleberg, nestleder       
Heidi Øien 
Trond Peder Carlsen 
 
Vara: 
Per Gunnar Bakken   
 
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken og Ragnhild Aashaug 
Fra Revisjon Fjell IKS:  Svein Magne Evavold 
Fra kommunen: Ordfører Bjørnar Tollan Jordet (under presentasjonen) 
 
 
Det ble gitt en innføring til nye kontrollutvalgsmedlemmer om utvalgets rolle og oppgaver, 
samt presentasjon av sekretariat og revisjon. 
Varamedlemmer var invitert til å delta under møtets første del. 
 
Ordinært møte startet ca. 14:00 
Møtet ble avsluttet kl. 15:30  
 
 
Mandag, 18. november 2019  
 

Torill Bakken 
 

Torill Bakken 
møtesekretær 
 
 
Neste møte: 24. februar.2020  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Tolga_komm.svg
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32/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 18.11.19 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 18.11.19 godkjennes. 

 

            

33/2019 Møteprotokoll fra møte 16.09.19 til orientering 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.09.19 tas til orientering. 

 

 

Behandling:  

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.09.19 tas til orientering. 

 

 

34/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for 
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Tolga kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon 

Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt med tillegg angående planens 

varighet. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

Tolga kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon 

Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20. 

Planen skal gjelde til fra år 2020 til og med 2024. 
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35/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for 
plan for eierskapskontroll 2020-2024  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Tolga kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. 

Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt med tillegg angående planens varighet. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Tolga kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. 

Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20. 

Planen skal gjelde fra år 2020 til år 2024. 

 

 

36/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020  
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsplan for 2020 vedtas.  

 

 Møtene starter til vanlig kl. 13:30 

 Møtestedet er til vanlig Tolga Kommunehus, fortrinnsvis Storstua. 

 Møtedatoene er: 

o Torsdag 06.02.20 

o Torsdag 23.04.20 

o Torsdag 04.06.20 (virksomhetsbesøk) 

o Torsdag 08.10.20  

o Torsdag 03.12.20 

 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom årsplanen, og møteplanen. Det ble foretatt noen redaksjonelle 

endringer, samt endring av møtedatoer.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsplan for 2020 vedtas.  

 

 Møtene starter til vanlig kl. 13:30 

 Møtestedet er til vanlig Tolga Kommunehus, fortrinnsvis Storstua. 

 Møtedatoene er: 

o Mandag 24.02.20 

o Mandag 20.04.20 

o Tirsdag 09.06.20 (virksomhetsbesøk) 

o Mandag 05.10.20  

o Mandag 14.12.20 
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37/2019 Orienteringssaker       
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

                                                                        

38/2019 Eventuelt 

 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 Kontrollutvalget diskuterte deltakelse på NKRF´s kontrollutvalgskonferanse i 

januar 2020. 

o Utvalget foretar selv påmelding. 

 

 Ipad til utvalgets medlemmer ble diskutert, samt epostadresser tilknyttet 

kommunens domene. To av utvalgets medlemmer har ikke fått ipad. 

o Sekretariatet tar kontakt med kommunen for å avklare. 

 

 Prosedyrer for innlevering av skjema for møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsfortjeneste ble diskutert. 

o Sekretariatet tar kontakt med kommunen for å avklare. 
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MØTEBOK 

 

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

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

 

KONTROLLUTVALGET TB 24.02.20 03/20 
 

 

Behandling av saken: 
 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
03/20 Kontrollutvalget 

Kommunes 
Kommunestyret 

24.02.20         
 
 
 

 Kommunestyret  

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport; Internkontroll og kvalitetssikring av helse- 
og omsorgstjenester 

 
 
Saksdokumenter: 

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 15.11.19 – utarbeidet av Revisjon Fjell IKS 

 

 

Bakgrunn: 

Kontrollutvalget i Tolga kommune har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 

2016– 2019 som er godkjent av kommunestyret. Internkontroll og kvalitetssikring av helse- 

og omsorgstjenester prioriteres som tema for forvaltningsrevisjon i 2019. 

Prosjektutvelgelsen er basert på en overordnet analyse. I kapittelet for tjenesteproduksjon 

het det: 

Enkeltvedtak er grunnleggende for innbyggernes rettigheter og rettssikkerhet innenfor 

mange tjenesteområder. Det er ofte avgjørende for hvordan personer/brukere med 

særskilte behov blir fulgt opp og om behovene blir dekket tilfredsstillende. (….) Å foreta 

forvaltningsrevisjon av enkeltvedtak er alltid aktuelt. Det kan også være et alternativ å 

undersøke hvordan kommunen følger opp enkeltvedtakene. 

Prosjektbeskrivelsen ble behandlet og godkjent av kontrollutvalget 18.02.19. 

 

 

Formål: 

Formålet med dette prosjektet har vært å finne ut om Tolga kommune har en internkontroll 

og et kvalitetssystem som sikrer at brukere og pasienter får de pleie- og omsorgstjenestene 

de har krav på. Lovverk og forskrifter stiller bestemte krav både til saksbehandlingen og til 

systemene for internkontroll av tjenesteytingen. Revisjonen har undersøkt om innbyggernes 

rettssikkerhet blir ivaretatt når de søker om tjenester, og om kommunen innfrir kravene til 

system og rutiner for at tjenestene skal holde tilfredsstillende kvalitet. 

Dersom det avdekkes noen avvik kan rapporten brukes til læring og forbedring. 
 

 

Problemstillinger: 

Problemstillingene i rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i prosjektets formål: 

 

1. Har saksbehandlingen for enkeltvedtak skjedd i tråd med forvaltningsloven, særlover og 

kommunale kriterier for tildeling av tjenester? 

2. Har kommunen et internkontrollsystem som sikrer at det ytes tjenester i tråd med 

enkeltvedtak og kvalitetsstandarder? 
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Avgrensninger: 

Omfanget av enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester er stort. For å begrense 

ressursbruken er det nødvendig å foreta et utvalg. 

Utvalget er tidsavgrenset til en vedtaksperiode på ett år. 

 

Prosjektet avgrenses til å undersøke om saksbehandlingen har skjedd korrekt og om 

internkontrollsystemene er tilfredsstillende, og ikke hvordan det blir opplevd av de som har 

søkt om tjenester. Altså undersøkelse om den objektivt målbare kvaliteten, og ikke de 

subjektive opplevelsene til brukerne. Det er viktig å være bevisst på at det ikke 

nødvendigvis er en sammenheng mellom den opplevde kvaliteten og den målbare kvaliteten 

på saksbehandlingen.  

Den andre problemstillingen er avgrenset til systemkontroll. 

 

 

Rådmannens uttalelse: 

Den foreløpige rapporten ble oversendt til rådmannen for uttalelse. I svarbrev av 30.10.19 

fremgår det at hjemmelshenvisningene for samtlige vedtaksmaler ble gjennomgått og 

korrigert etter at enhetsledere og fagledere hadde deltatt på kurs i mars 2019. Dette var 

ikke revisjonen kjent med da kulepunkt nr. 1 i anbefalingene ble skrevet.  

Rådmannens uttalelse er i sin helhet tatt inn i vedlegg 9.2. 

 

 

Revisors hovedkonklusjon: 

 

1. Har saksbehandlingen for enkeltvedtak skjedd i tråd med forvaltningsloven, særlover og 

kommunale kriterier for tildeling av tjenester? 

Revisjonens hovedkonklusjon er at søknader behandles raskt og effektivt, men at 

saksbehandlingsreglene for pleie- og omsorgstjenester ikke har blitt godt nok ivaretatt for 

noen av de punktene vi har undersøkt. Dette gjelder følgende: 

 Det er ikke tydelig nok angitt når og hvordan brukermedvirkningen fant sted. 

 Faktagrunnlaget, begrunnelsen for vedtaket og hovedhensynene som ble lagt til grunn 

for skjønnsutøvelsen har ikke blitt presisert godt nok. 

 De finner det ikke dokumentert at behovene har blitt vurdert opp mot kommunens 

kriterier for tildeling av tjenester. 

 Hjemmelshenvisningene har vært mangelfulle eller feilaktige. 

 I meldingene om vedtak for hjemmesykepleie er det gitt ufullstendig informasjon om det 

innvilgede tjenesteomfanget. 

For andre sjekkpunkter har kommunen levd opp til kravene. Søknadene har blitt behandlet 

godt innenfor tidsrammen i forvaltningsloven, og meldingene om vedtak gir utfyllende 

informasjon om klageadgang, innsynsrett og hvilken hjelp som kan ytes i forbindelse med 

klage. I tillegg har kommunen etablert et hensiktsmessig rammeverk for behandlingen av 

søknader, og det elektroniske saksbehandlingssystemet har god funksjonalitet. 

 

 

2. Har kommunen et internkontrollsystem som sikrer at det ytes tjenester i tråd med 

enkeltvedtak og kvalitetsstandarder? 

 

Revisjonens hovedkonklusjon er at kommunens kvalitetssystem legger godt til rette for at 

den interne kontrollen skal fungere tilfredsstillende, men at kravene til systematikk og 

dokumentasjon av arbeidet med kvalitetsforbedring kunne vært bedre ivaretatt. De mener at 
kommunen har vært flink til å utarbeide skriftlige prosedyrer, til å sørge for brukermedvirkning i den 
daglige tjenesten, og til å bruke avvikssystemet som grunnlag for kvalitetsforbedring. På andre 
områder har revisjonen kommet med noen innspill til forbedringer. 
 

 

Revisjonens anbefalinger: 

 

På bakgrunn av sine funn har revisjonen følgende anbefalinger, og mener at Tolga 

kommune bør:  
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 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.  

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.  

 

 

 

 

Saksvurdering: 

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Fjell IKS har avgitt en rapport i tråd med 

vedtatt prosjektbeskrivelse og kontrollutvalgets bestilling. 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og videresender den til 

kommunestyret for endelig behandling.  

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten " Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester”  av 15.11.19 tas til etterretning. 

 

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.  

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.  
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 Dokumentere bedre de prosessene som gjennomføres for å evaluere og planlegge 

kvalitetsforbedring av tjenestene.  

 

 

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

 

 

Kommunestyrets vedtak:  

 



 
Hovedkontor:    Rytrøa 14 Avd.ktr       Orgnr.   987727675 
      2550 Os i Østerdalen                    Telefon:  62470300 
  E-post        post@revisjonfjell.no Mobil:     91307712 

 
 
 
 
 
 
  

 

Kontrollutvalget i Tolga kommune 
 

  

 

Deres ref: Vår ref. TO2019138E Dato: 19.11.2019 
 
   

Forvaltningsrevisjon om kommunens internkontroll og kvalitetssikring av 
helse- og omsorgstjenester 
 
Kontrollutvalget i Tolga kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon om kommunens 
internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester. 

Formålet med revisjonen er å undersøke om kommunen har en internkontroll og et 
kvalitetssystem som sikrer at brukere og pasienter får de helse- og omsorgstjenestene de har 
krav på. 
 
Undersøkelsen er nærmere konkretisert i følgende problemstillinger: 

 Har saksbehandlingen for enkeltvedtak skjedd i tråd med forvaltningsloven, særlover og 

kommunale kriterier for tildeling av tjenester? 

 Har kommunen et internkontrollsystem som sikrer at det ytes tjenester i tråd med 

enkeltvedtak og kvalitetsstandarder? 

 
Vedlagt oversendes vår rapport. 
 
 
Svein Magne Evavold 
    Revisjonssjef  
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur. 
 
 
 

Kopi: Rådmannen 

Bildet kan ikke vises.



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 04/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.02.20      04/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

04/20  Kontrollutvalget      24.02.20 

  Kommunestyret 

 

 

Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 
 

Saksdokumenter: 

- Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 (følger som eget vedlegg) 

 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. 

Rapporteringen skjer dels løpende ved at rapporter sendes til kommunestyret for 

sluttbehandling, samt at meldinger om oppfølging av rapporter oversendes 

kommunestyret til orientering. Som et ledd i rapporteringen vil årsmeldingen være et 

nyttig dokument.  

Sekretariatet har laget en oppsummering over kontrollutvalgets aktivitet i 2019. Det 

gjøres oppmerksom på at forskriftshenvisningene i årsmeldingen er gjort etter 

Kontrollutvalgsforskrift av 2004 og kommunelov gjeldende før konstitueringen av nytt 

kommunestyre da mesteparten av aktiviteten skjedde før konstituering. 

 

Kontrollutvalget bes under behandlingen gjennomgå vedlagte utkast til årsmelding, og 

foreta eventuelle korrigeringer og endringer. 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 vedtas og legges fram for 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering. 

 

 

Behandling:  

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
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 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 05/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.02.20      05/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

05/20  Kontrollutvalget      24.02.20 

 

 

Virksomhetsbesøk i 2020– Planlegging/utvelgelse 
 

Saksdokumenter: 

 Prosedyrer for virksomhetsbesøk, vedtatt 30.04.13 

 Organisasjonskart Tolga kommune   

 

 

 

Saksframlegg: 

Tolga kontrollutvalg vedtok den 30.04.13 prosedyrer for virksomhetsbesøk. Prosedyrene 

er vedlagt saken. 

 

I vedtatt møteplan for 2020 er det foreslått virksomhetsbesøk torsdag 9. juni. 

 

Sekretariatet ser det som en fordel at utvalget tidlig på året tar stilling til hvilken 

virksomhet som skal besøkes i 2020, tidspunkt og omfang. 

 

Virksomhetsbesøk gjennomført tidligere år: 

2013: Tolga Skole 

2014: Tolga Omsorgstun 

2015: Tolga Flyktningetjenesten 

2016: Tolga plan og teknisk 

2017: Tos Asvo AS 

2018: Enhet Landbruk og Næring 

2020: Ikke gjennomført  

 

 

 

Prosedyrenes punkt 1: 

” Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i diskusjon i kontrollutvalget i 
forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte.” 
 

Kontrollutvalget kan be om å få en presentasjon fra virksomhetsleder hvor det legges 

vekt på muligheter og utfordringer, samt en omvisning. Ved å invitere en representant 

fra de ansatte kan utvalget få et bredere bilde av virksomheten. 

Dersom det er mulig å legge til rette for bruk av et møterom i virksomheten kan utvalget 

avholde ordinært møte etter omvisning og presentasjon. 

 

Etter at utvalget har definert ”hvem, når og hvordan” vil neste skritt bli: 

 Gjøre avtale med rådmannen (få navn på kontaktpersoner ved enheten) 

 Gjøre avtaler med enheten og de som det er ønskelig å møte under besøket 

(styrer/rektor, ansatte, pårørendeforening/FAU, brukere/elever…..) 

 Forberede ev. spørsmål til besøket dersom utvalget ønsker det.  

 Innhente eventuell dokumentasjon 
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Prosedyrenes punkt 4.2.2 om forberedelse: 

” Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale 
med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende, 
brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes. 
Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  
Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og 
innhenter nødvendig dokumentasjon.   
Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket. ” 
 

 

Sekretariatet utarbeider en plan for besøket på bakgrunn av utvalgets behandling i denne 

saken. 

Sekretariatet foreslår at plan for besøket godkjennes i kontrollutvalgets planlagte møte 

24.04.20. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved …………...  6. juni 2020. Sekretariatet forbereder 

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

godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

 

Behandling: 

  

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 

 
 



Organisasjonskart Tolga kommune 
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Prosedyrer for virksomhetsbesøk   

 

1. Hensikt  
Virksomhetsbesøk skal gjøre kontrollutvalget bedre kjent med den kommunale virksomheten, og 
ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalgets arbeid.  
Et virksomhetsbesøk er et møte mellom kontrollutvalget og en besøkt virksomhet/enhet i 
kommunen. Deltakere fra virksomheten orienterer om sin virksomhet og kontrollutvalgets 
medlemmer stiller spørsmål underveis hvis ønskelig. Det vil være normalt at kontrollutvalget tas 
med på en omvisning i kontorlokaler og eventuelt øvrig anlegg som den besøkte virksomheten 
disponerer.  
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg kunnskap 
om hvordan kommunens virksomheter drives.  
Hjemmelen for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk er fastsatt i Forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner § 4:  

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen 
eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  

Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i diskusjon i kontrollutvalget i 
forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte. Virksomheter som ikke er besøkt tidligere 
er aktuelle, og dersom det er opprettet en ny avdeling/virksomhet vil denne framstå som 
interessant for besøk. Tidligere besøk i en virksomhet kan være bakgrunn for at denne besøkes 
på nytt. Tid som er gått siden virksomheten sist fikk besøk av kontrollutvalget er avgjørende. 
Forhold som ble tatt opp ved tidligere virksomhetsbesøk kan fortsatt være relevante for 
kontrollutvalget.  
Prosedyrene kan også inkludere kommunale foretak og selskap.  
 
Under besøket kan kontrollutvalget 

 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 

 
 

2. Omfang  
Prosedyren gjelder for virksomhetsbesøk initiert av kontrollutvalget i Tolga kommune.  

 

3. Ansvar  
Kontrollutvalget har ansvaret for å følge prosedyren.  
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4. Framgangsmåte  

4.1 Planlegging  
Kontrollutvalget framsetter i samråd med sekretariatet forslag til virksomheter/enheter som er 

aktuelle for virksomhetsbesøk gjerne i årets første kontrollutvalgsmøte eller ved behov. Det skal 

framgå hvilke enheter som skal besøkes og forslag til tidspunkt for virksomhetsbesøkene. 

4.2 Gjennomføring 
Virksomhetsbesøk har flere faser:  
1. Initiering 

2. Forberedelse 

3. Virksomhetsbesøket 

4. Etterarbeid 

4.2.1 Initiering 

Kontrollutvalget vurderer virksomhetsbesøk fortrinnsvis i årets første møte eller ved behov, og 

prioriterer hvilke virksomheter som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang. Rådmannen inviteres 

under behandling av saken.  

 

4.2.2 Forberedelse 

Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale 
med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende, 
brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes. 
Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  
Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og 
innhenter nødvendig dokumentasjon.   
Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket.  
 

4.2.3 Virksomhetsbesøket 

Leder i kontrollutvalget leder og avvikler besøket.  
Besøket innledes ved å orientere om kontrollutvalgets arbeid og hensikten med besøket. 
Virksomhetsleder/enhetsleder og andre aktuelle medarbeider deltar og orienterer om virksomheten  
Kontrollutvalget stiller ev. spørsmål underveis. Det gis en sammenfatning/ oppsummering av besøket 
tilslutt. 
 

4.2.4 Etterarbeid  

Etter møtet lager sekretariatet et oppsummerende notat til kontrollutvalget. 
Notatet behandles av utvalget og videresendes til kommunestyret til orientering. Kopi sendes 
rådmann og enheten som er besøkt.  
Dersom utvalget utarbeider en uttalelse, sendes denne på høring til rådmannen først. 

5. Registrering og arkivering 
All framlagt dokumentasjon fra besøket oppbevares hos sekretariatet i 10 år. Referater og 
oversikter fra gjennomførte virksomhetsbesøk arkiveres også hos sekretariatet. 
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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

06/20  Kontrollutvalget      24.02.20 

 

 

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til forskrift om 
revisjon 
 

Saksdokumenter: 

- Skriv fra Revisjon Midt-Norge SA med egenvurdering av uavhengighet av 20. desember 

2019. 

 

 

Saksframlegg: 

Både kommuneloven (§24-4) og forskrift om kontrollutvalg og revisjon (kap.3) setter 

krav til revisors uavhengighet. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 

årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. En del av dette påseansvaret ligger i 

det å sikre at revisor er uavhengig. 

I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 

kontrollutvalget. 

 

Oppdragsansvarlig revisor og revisors medarbeidere på oppdraget skal være uavhengige. 

De kan ikke ha en tilknytning til kommunen som svekker deres uavhengighet eller 

objektivitet i gjennomføringen av revisjonen. Dette innebærer blant annet at de ikke kan: 

 

 inneha andre stillinger, eller være medlem av styrende organer, hos kommunen eller 

virksomhet som kommunen har økonomisk interesse i 

 «delta i eller ha funksjoner i» annen virksomhet dersom dette er i konflikt med rollen 

som revisor for kommunen 

 

Det er også relevant for vurderingen av uavhengighet om revisors nærstående eller 

revisors medarbeidere har tilknytning til kommunen. 

 

Det er videre lagt begrensninger på hvilke andre tjenester revisor kan levere til 

kommunen. Dette gjelder: 

 

 rådgivningstjenester, dersom disse er egnet til å reise tvil om revisors uavhengighet 

 tjenester som hører inn under ledelses- og kontrolloppgavene i kommunen 

 å opptre som fullmektig for kommunen 

 

De som utfører revisjon for kommunen skal selv vurdere sin uavhengighet fortløpende. 

 

 

Sakvurdering: 

Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 

revisor for Tolga kommune.  

Vurderingen er datert 20. desember 2019. 
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De fremlagte erklæringer dokumenterer at det ikke foreligger noen trussel i forhold til 

revisors uavhengighet. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring datert 

20. desember 2019. 

 

 

Behandling: 

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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Dialogmøte med ordfører  
 

Saksdokumenter: 

-Ingen 

   

 

Saksframlegg: 

Fokus på samhandling mellom kontrollutvalg, sekretariat, revisjon, ordfører og 

administrasjonssjef kan medvirke til at kontrollutvalget lykkes med kontrollarbeidet sitt 

og at arbeidet får tilstrekkelig forankring og effekt i kommunen. 

 

God kommunikasjon med politisk ledelse er avgjørende for at kontrollutvalget skal kunne 

fylle rollen sin.  

 

Ordfører er invitert spesielt til dette møtet. Selv om ordfører har møte- og talerett i 

kontrollutvalget kan det være en fordel med et særskilt dialogmøte hvor spesifikke 

problemstillinger drøftes.  

Det at ordføreren deltar på kontrollutvalgsmøte, er med på å synliggjøre at 

kontrollutvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan. Dette gir anledning til direkte 

dialog, der kontrollutvalg og ordfører kan utveksle informasjon og oppdatere hverandre 

på aktuelle saker.  

 
I samarbeid med kontrollutvalgets leder er det satt opp følgende tema som kan være 

utgangspunkt for dialog: 

 

 Kontrollutvalgets rolle i forhold til kommunestyret. Hvilke forventninger har 

kommunestyret til utvalget? 

 Samspill rådmann/ordfører når det gjelder oppfølging av politiske vedtak 

 Eierstrategi for kommunale selskaper 

 Aktuelle saker i Tolga kommune 

 Er det områder ordfører ønsker at kontrollutvalget skal ha et ekstra fokus på? 

 

Ordfører har takket ja til kontrollutvalgets invitasjon til dagens møte, og bekreftet dato 

den pr. epost den 13.12.19. 

 

Kontrollutvalgets vedtak formes på bakgrunn av dialogen i møte.  

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

  

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  
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Orienteringssaker 
 

 

 

 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Evaluering av NKRF´s kontrollutvalgskonferanse 

 Tre av utvalgets medlemmer deltok på konferansen. Sekretariatet oppfordrer til 

en gjennomgang og evaluering.  

 

Orienteringssak 2: Møte om samordning av tilsyn 

 Sekretariatet har deltatt på møte om samordning av tilsyn med Fylkesmannen i 

Innlandet og vil gi en kort orientering. 

 

Orienteringssak 3: Kommunebildet 2020 

 Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet har vurdert 50 indikatorer for hver av 

de 46 Innlandskommunene. 2 300 innspill er altså vurdert. Vurderingene bygger 

på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, 

økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen. 

Kommunene har frist til 21. februar til å komme med innspill. 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kommunal-styring/kommunebilder-2020/ 

 

 

Orienteringssak 4: Fagkonferanse FKT 

 Det er sendt ut program for FKT´s årlige fagkonferanse. Programmet er vedlagt. 

 

Orienteringssak 5: Meskano AS 

 Tynset kontrollutvalg fattet den 25.11.19 følgende vedtak: Kontrollutvalget ber 

om en orientering fra ordfører Merete Myhre Moen og rådmann Erling Strålberg 

angående situasjonen i Meskano AS og eventuelle tiltak på det neste møtet. 

Tynset kontrollutvalg har møte 17. februar. Sekretariatet orienterer om 

behandlingen i møtet. Ingen vedlegg. 

 

 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kommunal-styring/kommunebilder-2020/


 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 08/2020 

Orienteringssak 6: Revisjon Midt-Norge SA 

 Sekretariatet har vært på samarbeidsmøte med Revisjon Midt-Norge og vil gi en 

kort orientering. Ingen vedlegg. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 



Målgruppe: Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, 
ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Politikerhets  

Rent drikkevann – hva gikk galt?
Bærekraft i et revisjonsperspektiv    

Personvern i kommunene
Bompengeselskapene

P R O G R A M

#ku20nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport



Onsdag 29. januar
Registrering og enkel servering

Velkommen
u Konferansier Eva Bratholm og daglig leder Rune Tokle, NKRF

Åpning
u Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Demokrati under press
u Øystein Djupedal, tidl. politiker, fylkesmann, “Arendalsuke-
   general” m.m., nå regiondirektør i Husbanken sør

Pause

Hat og trusler mot folkevalgte?
u Carina Riborg Holter, Senior Research Executive i Ipsos
På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer 
og trusler blant folkevalgte politikere i Norge.

Hets av politikere – en trussel mot demokratiet?
Eva Bratholm i samtale med:
u Carina Riborg Holter
u Ole Ueland (H), gruppeleder i Rogaland fylkesting og tidligere 
   ordfører i Sola kommune
u Kamzy Gunaratnam (A), varaordfører i Oslo kommune

Lunsj

Hvordan jobbe i et kontrollutvalg?
u Bård Hoksrud (Frp), leder av kontrollutvalget i Bamble kommune

Pause
 

Rent drikkevann – hva gikk galt?
u Bård Espelid (Askøylisten), tidligere varaordfører, nå
   kommunestyrerepresentant, i Askøy kommune

Rent drikkevann – en selvfølge?
u Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann

Rent drikkevann – et felles ansvar
Eva Bratholm i samtale med innlederne

Pause

Refleksjoner rundt NAV-saken
u Stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen (A), medlem av kontroll- 
   og konstitusjonskomiteen og saksordfører for NAV-saken

Bærekraft i et revisjonsperspektiv
u Riksrevisor Per-Kristian Foss

Middag
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Torsdag 30. januar
Gode bestillinger og gode analyser 
– kontrollutvalgets muligheter
Eva Bratholm i samtale med:
u Beate Marie Dahl Eide (Sp), ordfører i Seljord kommune
u Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS
u May Britt Lagesen (A), leder av kontrollutvalget i Steinkjer 
   kommune og medlem av fylkestinget i Trøndelag

Pause 

Bærekraft – hva er det?
u Carlo Aall, professor og leder for Norsk senter for 
   berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking

Bærekraftmålene – hva må til lokalt 
og sentralt?
Eva Bratholm i samtale med:
u Carlo Aall
u Stortingsrepresentant Tina Bru (H), andre nestleder i 
    Stortingets energi- og miljøkomite
u Seniorrådgiver Anne Romsaas, KS

Pause

Personvern – hva gjør vi i kommunene?
u Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune

Pause

Bompengeselskapenes pengebruk
u Peter Svaar, journalist i NRK

Lunsj  
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09.00M
inikurs B

10.00M
inikurs B

Se info nederst

11.20M
inikurs C

Se info nederst

• Målgruppe: nye ledere og medlemmer 
  av kontrollutvalget

Onsdag kl 14.20 - 17.00
A. Kontrollutvalgets formål, rolle 
og oppgaver
u Renate Borgmo og Bjørn Bråthen, 
   seniorrådgivere i NKRF

Torsdag kl 10.00 - 11.00
B. Lederrollen i kontrollutvalget
u Alexander Etsy Jensen, rådgiver i VETAKS og     
   tidl. leder av kontrollutvalget og tidl. medlem   
   av kommunestyret i Vennesla kommune

Torsdag kl 11.20 - 13.00
C. De sentrale momentene for å 
forstå det kommunale regnskapet
u Ann Katharine Gardner og Knut Tanem,          
   regnskapsrevisorer i Revisjon Midt-Norge SA

Minikurs – parallelt med hovedprogrammet
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 12. desember 2019. 
• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
• Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 

Konferansepriser *
• Kr 6 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.)
• Kr 5 250 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 650 eks. mva.)
• Kr 1 114 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 28. til 29. januar 2020

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten 
    ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 
 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 
 konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.
 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Kontaktinfo
Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00  •  post@nkrf.no  •  www.nkrf.no
www.facebook.com/nkrf.no  •  www.twitter.com/nkrf

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
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Norges Kommunerevisorforbund
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Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier

www.nkrf.no | post@nkrf.no

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2019
https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo-airport/clarion-hotel-congress-oslo-airport/


 

  

  

 

 

 

Samordning tilsyn og egenkontroll 

Tid :  21. januar kl 10:00 -15:00 

Sted:  Idealtomta ; «Statens hus» i Hamar  

 

 

 

Program 
 

10:00 Velkommen  

Sigurd Tremoen ,Fylkesmannen i Innlandet 

Nye kommunebilder 2015-2019 v/arbeidsgruppa. 

 

 

10.45-11.30 Presentasjon av planer for tilsyn i 2020 

    Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Kartverket og Arkivverket (10 minutter på hver) 

 

11.30-12.00 Presentasjon av planlagte forvaltningsrevisjoner i 2020 

                    Kontrollutvalgssekretariatene i Innlandet 10 minutter på hver  

Kontrollutvalg Fjell IKS (4 kommuner)  Nord-Gudbrandsdalen ( 4) , Hedmark 

Revisjon ( 8 ), Kontrollutvalg for Vest-Oppland ( 12 ),Kontrollutvalg for Glåmdalen 

(7) 

 

12.00-13.00  Lunsj  

                      

 13.00-13.20 Presentasjon fortsetter 

  

13.20 00 -13.50 Presentasjon av tilsynsplaner for 2020 fra Fylkesmannen 

        Eli Blakstad; helse og oppvekst  

Anne Kathrine Fossum, beredskap, vergemål ,                       

kommunal og regional samordning 

        Haavard Elstrand; miljø og landbruk    

 

14.00 -15.00 Kaffe og drøfting av planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner.  

Hva kan vi lære av hverandre?  

Hvordan skal vi jobbe for å bruke hverandres funn i revisjoner og 

tilsyn?  

Er det behov for justeringer for planlagte tilsyn og revisjoner i 2020?  

    

 

Visning av tilsynskalender     



 

 

Fylkesmannens kommunebilde av Tolga kommune - 2020   
 

Fylkesmannens kommunebilde bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, 

tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROS-

analyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan 

Fylkesmannen oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. ROS-analyser 

gjelder kun fagområder der Fylkesmannen gjennomfører tilsyn eller er tillagt et ansvar i lov eller 

forskrift.   

 

Vi har valgt å gruppere kommentarene i tre kategorier: 

 

 Områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet 

 Områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

 Områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

 

SSBs befolkningsprognose anslår en endring fra 1 551 innbyggere i 2019 til 1 407 i 2040 etter 

hovedalternativet. 

Antall personer i yrkesaktiv alder 20-66 år pr 80 åring endrer seg fra 9,4 i 2019 til 7,9 i 2025 og 4,0 i 

2040. Nasjonale gjennomsnittstall er 14,5, 12,3 og 7,2. 

   
1. Barn og unge 

Skole 
Elevene i Tolga har i gjennomsnitt 43,7 grunnskolepoeng over de siste 5 år (2014-2018), 
landsgjennomsnittet ligger på 41,4. 
 
Barnevern 

Kommunen har inngått i et barnevernsamarbeid med Tynset kommune som 
vertskommune, og dette har vært avgjørende for å sikre fagmiljø og kvalitet på 
barneverntjenestene.  
 

2. Helse og velferd 
Rus og psykisk helse 
Kommunen har gjennomført egenkartlegging i Brukerplan. Handlingsplan for 
forebygging av selvmord og selvskading er kjent og implementert. Kommunen har 
rutiner og prosedyrer for tverrsektoriell samhandling om vold/overgrep. Kommunen 
rapporterer også at det er stor sammenheng og koordinering mellom tjenestenivåene 
innen rus og psykisk helse. Kommunen har rutiner for å identifisere vold- eller 
rusmiddelproblematikk hos de som mottar kommunale tjenester. De har oversikt over 
antall personer som henvender seg om vold i nære relasjoner, og over antall personer 
som er registrert som utsatt for seksuelle overgrep. 
 
Helse og omsorg 
Legetimer per uke per beboer i sykehjem er 0,58 timer mot 0,57 timer på landsbasis.  
Av innbyggere som er over 80 år bor 8,8 prosent på sykehjem, på landsbasis er det 12,4 
prosent. Det fremstår derfor som at kommunen følger nasjonale anbefalinger om å 
styrke hjemmebaserte tjenester. 

https://www.rus-ost.no/rusbehandling-og-tjenesteutvikling/brukerplan
https://www.rus-ost.no/rusbehandling-og-tjenesteutvikling/brukerplan
https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf


 

 

Andel årsverk med helseutdanning inkludert sykepleiere i omsorgstjenesten ligger på 
81,6 prosent, som er over landsgjennomsnittet på 74,8 prosent. 
 
Folkehelse 
Kommunen har oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 
faktorer som kan virke inn på denne, men denne må oppdateres og benyttes som del 
av grunnlaget for planarbeidet framover.  
 
Sosiale tjenester 
Kommunen har en lav andel unge i alderen 18-24 år som er sosialhjelpsmottakere (10 
prosent, Innlandet 19,9 prosent), og en lav andel personer (15 prosent, Innlandet 36,8 
prosent) som mottar sosialhjelp i mer enn 6 måneder.  Kommunen har forholdsvis kort 
stønadslengde (1,7 mnd.) til de unge sosialhjelpsmottakerne, og kommunen har 
forventet antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet, jf. Stl § 29. Kommunen har en 
interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 
 

 

  
1. Kommuneøkonomi  

Kommunen har hatt gode driftsresultater over flere år. Positive netto driftsresultater 
over tid har bidratt til at kommunen i 2018 har god likviditet, og bra nivå på 
disposisjonsfondet. Kommunen har planlagt for negativt netto driftsresultat i 2019. 
Kommunen har lav gjeldsgrad, men en stor del av gjelden er renteeksponert og 
avdrag/renter legger beslag på en relativt stor andel av budsjettet. Kommunen 
vurderes totalt sett til å ha moderat økonomisk handlefrihet. Nedgang i befolkningen 
og større andel eldre krever omstilling for å opprettholde handlefrihet fremover. 

 
2. Helse og velferd  

Rus og psykisk helse  
Kommunen og lokalt DPS avsluttet interkommunalt forprosjekt om å opprette FACT 
team. Kommunen utreder nå sammen med kommunene i Nord-Østerdal en annen 
samhandlingsmodell, interkommunal rus- og psykisk helsetjeneste. Fylkesmannen 
anbefaler at konklusjonene fra denne utredningen gjennomføres.  
 
Sosiale tjenester 
Kommunen har en høy andel sosialhjelpsmottakere, 3,8 prosent, og en høy andel barn, 
16,1 prosent, Innlandet 12,1 prosent, som lever i husholdninger med vedvarende 
lavinntekt. Fylkesmannen anbefaler kommunen å inkludere innsats for utjevning av 
levekårsutfordringer i sitt planarbeid. Kommunen bør vurdere å benytte elektronisk 
søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp, da det er ansett som et godt virkemiddel for 
å tilgjengeliggjøre tjenester.  
 
Folkehelse 
Kommunen har ikke etablert en frisklivssentral. 
 

3. Klima 
Kommunen har en klima- og energiplan fra 2010, og Fylkesmannen oppfordrer til 
revisjon i planperioden.  Kommunen har ikke søkt midler til klimatiltak fra 
tilskuddsordningen Klimasats siden 2016. Det er positivt at kommunen rapporterer å ha 
gjennomført klima-/energitiltak siste år som elbiler i hjemmetjeneste og vedtak om 
solenergi på et bygg. Fylkesmannen oppfordrer til forsterket innsats med utslippskutt 



 

 

 
4.  Samfunnssikkerhet  

Tolga kan forbedre sin overordnede beredskapsplan, og dokumentere kommunens 
system for opplæring. Kommunen bør vurdere å revidere helseberedskapsplanverk jf. 
krav i lov og forskrift. 
 

5. Landbruk 
Av kommunens samlede verdiskaping utgjør landbruket og landbruksbasert industri 20 
prosent. Kommunen synes å ha en god forvaltningspraksis som jordbruksmyndighet, til 
tross for lav bemanning i forhold til antall jordbruksforetak. Som skogbruksmyndighet 
har kommunen god kompetanse, men det kan være spørsmål om det er tilstrekkelig 
kapasitet. Det er bl.a. ikke loggført at det er utført risikobasert kontroll av skogtiltak i 
2018 og 2019, kravet pr kommune pr år er minimum 5 prosent eller tre tiltak. 

 

  
1. Samfunns- og arealplanlegging 

Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2015 og arealdelen er fra 2008. Kommunen bør 
vurdere målrettet revisjon av arealdelen. Kompetanse på fagområdet er vurdert å  
være god, men kapasiteten er svært begrenset.  
  

2. Helse og velferd  
Rus og psykisk helse 
Det fremkommer av kommunens rapportering på IS 24/8 at de ikke har oversikt over i 
hvilken grad de ivaretar brukermedvirkning jf. Pasient – og brukerrettighetslovens § 3-1 
Helse og omsorgstjenestelovens § 9-3. Kommunen har ikke søkt tilskuddsmidler til, 
eller ansatt psykolog i helse- og omsorgstjenestene (lovkrav fra 2020). 
 
Folkehelse 
Kommunen gjennomfører ikke systematiske tilsyn med miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler. 
 
Sosiale tjenester 
Kommunen har lav anvendelse av lovpålagt vilkår om aktivitet jf. Stl § 20a. De bør rette 
en innsats for å tilby tilpasset aktivitet til personer i målgruppen. 
 

3. Samfunnssikkerhet  
Tolga mangler langsiktige mål og strategier for arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap med utgangspunkt i helhetlig ROS-analyse. 
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Dag 1 
 

 

Tirsdag 3. juni 2020 

 

 
09.00  

 

 

Registrering med enkel frokost for tilreisende samme dag 

 

 
10.00  

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
10.05  
 

 
Åpningsinnlegg 
 
Første nestleder, Kari Kjønaas Kjos, Kommunal- og forvaltningskomiteen 
 

 
10.30 
(inkl. tid til spørsmål) 

 
Norsk barnevern i internasjonalt søkelys  
 
Direktør Mari Trommald, Bufdir  
 

 
11.20 

 
Pause 

 
11.30 
 

 
Kontrollutvalet – restavfall etter kommunevalet? 
 
 
Kontrollutvalgsleder Ivar Mork, Ulstein kommune 
 

 
12.00  

 

Lunsj 

 

 
13.00  
 

 

 
Kontrollutvalget og ordføreren  

 

 
Ordfører Jon Ivar Nygård, Fredrikstad kommune  
 

 

13.30  

 

 
Kontrollutvalget og rådmannen  

 

 
Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim 
 

 
14.00 

 

Pause 

 

 
14.10  

 

 

Paneldebatt: kontrollutvalgsleder, tidl. ordfører og rådmann 

 

Debattleder Marit Gilleberg, Tolga kommune 
 

 
14.30 

 

Pause før årsmøtet 

http://www.fkt.no/
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ÅRSMØTE 2020 I FKT 

 

14.30 – 14.45 Pause og registrering til årsmøte 2020 

 

14.45 – 16.30 Årsmøte 2020 

 

17.00 – 20.00 Utflukt til Eidsvollsbygningen 

 

Aperitiff: ca. 20.15 
Middag: 20.30 

Felles middag på hotellet 

 

 

 

 
 
Dag 2 

 
Onsdag 4. juni 2020 
 

08.30 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet – utkast til en veileder 
 
Seniorrådgjevar Einar Ulla,  Sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland fk. 
 

09.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Kommunene og arbeidsmiljøloven  
 
Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet  

 
09.45 
 

 
Pause 
 

10.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og 
forvaltningsrevisjon? 
 
Fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark  
 

 
10.45 
 

 
Pause/utsjekking 
 

11.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) 
Manager Frode Løvlie, Deloitte 
 

11.45 
 
Pause 
 

 
12.00  

 
Et skråblikk på kontroll og tilsyn 
 
Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen 
 

 
12.50  

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

13.00  
 

Lunsj 
 

http://www.fkt.no/
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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 22. april 2020. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 20. mai 2020. 

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

stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020. 

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

| Frank.willy.djuvik@gmail.com | Mobil: 926 26 976   

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

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i 

forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger, 

tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp. 

Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på. 
 

 

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm. 

Quality Airport Hotel Gardermoen 

 

  

http://www.fkt.no/
mailto:Frank.willy.djuvik@gmail.com
http://www.fkt.no/
mailto:fkt@fkt.no
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/quality-airport-hotel-gardermoen/?gclid=EAIaIQobChMIsqiRuufD5QIVxE0YCh3Bqw9uEAAYASAAEgLfL_D_BwE&gclsrc=aw.ds


www.fkt.no  

PÅMELDING 

 

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

Bindende påmelding innen tirsdag 8. april 2020. 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 6 800 (Ikke medlem kr 7 200)  

• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 150 

(Ikke medlem kr 5 550) 

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

• Ekstra overnatting fra 2.-3. juni 2020: Kr 1 145 

 

 

 

http://www.fkt.no/
www.fkt.no


 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 09/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.02.20      09/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

09/20  Kontrollutvalget      24.02.20 

 

 

 
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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