
Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Torill Bakken tlf.: 908 15 168 e-post: tb@kontrollutvalgfjell.no 

MØTEINNKALLING 

KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN 

 
 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven § 31. 

 

 
MØTEDATO:   Torsdag 25. januar 2018 
KL.:    13:00                                                           
STED:    Møterom 2. etg., Holtålen kommunehus 

   
 

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

 
 
 Saksliste 
 

SAK NR. INNHOLD 

01/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.17 

03/2018 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget 

04/2018 Vurdering av selskapskontroll 2018 

05/2018 Vurdering av revisors uavhengighet  

06/2018 Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2018 

07/2018 Virksomhetsbesøk 2018 

08/2018 Orienteringssaker 

09/2018 Eventuelt 

 

  
 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 

eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 

kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 

møtesekretæren, uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av 

saken(e). 

 

 
For   

Dag Knudsen 

Leder i Kontrollutvalget i Holtålen 
 

 

Tirsdag 16. januar 2018 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

Torill Bakken     
 

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

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 01/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   25.01.18      01/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

01/18  Kontrollutvalget      25.01.18 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 25.01.18 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 25.01.18 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 02/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   25.01.18      02/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

02/18  Kontrollutvalget      25.01.18 

 

 

Møteprotokoll fra møte 16.11.17 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 16.11.17 (vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

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

ikke mottatt forslag til endringer. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.11.17 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune 

Møteprotokoll, møte 16.11.17  Side 1 av 4 

Holtålen kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

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

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset 

Møtedato: Torsdag 16. november 2017 

Tid:  Kl. 13:00 

Saknr. 34-39 

 

Til stede på møtet: 

  

Medlemmer:      Forfall: 
Dag Knudsen, leder     Ingen   
Berit Grønli, nestleder             
Åge Bergan  
Petter Almås       
Ole Anders Holden 
 
 
 
 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:    Torill Bakken  
Fra Revisjon Fjell IKS:   Merete Lykken 
     
       
Møtet ble avsluttet kl. 14:15. 
 
   
 
Torsdag 16. november 2017 
 

Torill Bakken  
T. Bakken, møtesekretær 
 

 
 
Neste ordinære møte: torsdag 25. januar 2018 kl. 13:00  
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune 
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34/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 16.11.17 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 16.11.17 godkjennes. 

 

 

35/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 28.09.17 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.09.17 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 28.09.17 godkjennes. 

 

 

36/2017 Eierskapskontroll – Ålen Aktivum AS 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Rapport om selskapskontroll i Ålen Aktivum AS tas til etterretning. 

 

Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger blir iverksatt slik: 

 

1. Holtålen kommune igangsetter arbeidet med å utarbeide eierskapsmelding for 

kommunen. Eierskapsmeldingen bør bygge på KS sine anbefalinger og den skal være 

tydelig på at: 

a. Det etableres eierstrategier for selskaper kommunen eier 

b. Det fastsettes prinsipper for dialog mellom kommunestyret og kommunens 

eierrepresentant 

c. Det fastsettes kriterier for valg og sammensetning av styrer i selskaper 

d. Det etableres faste rutiner for rapportering til kommunestyret 

e. Det utarbeides en strategi for løpende oppfølging av selskaper kommunen 

eier 

f. Det utarbeides rutiner som sikrer at kommunens medlemmer i selskapet får 

nødvendig opplæring. 

g. Det utarbeides en strategi for tildeling av oppdrag til selskaper kommunen 

eier 

h. Det stilles krav om utarbeidelse av etiske retningslinjer i selskaper som 

kommunen eier 
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2. Holtålen kommune følger opp at prosedyrene i punkt én etableres og blir gjeldende 

for Ålen Aktivum AS. 

 

Forslag til eierskapsmelding for Holtålen kommune legges fram for kommunestyret 

høsten 2018. 

 

  

Behandling: 

Revisor var tilstede under behandlingen og gikk kort igjennom rapporten. Utvalget 

diskuterte rapporten og mener det er svært viktig at kommunen setter i verk arbeidet 

med å utarbeide en eierskapsmelding så snart som mulig. 

Eierskapsmeldingen bør være ferdig til behandling i løpet av første kvartal 2018. 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Rapport om selskapskontroll i Ålen Aktivum AS tas til etterretning. 

 

Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger blir iverksatt slik: 

 

1. Holtålen kommune igangsetter arbeidet med å utarbeide eierskapsmelding for 

kommunen. Eierskapsmeldingen bør bygge på KS sine anbefalinger og den skal være 

tydelig på at: 

a. Det etableres eierstrategier for selskaper kommunen eier. 

b. Det fastsettes prinsipper for dialog mellom kommunestyret og kommunens 

eierrepresentant. 

c. Det fastsettes kriterier for valg og sammensetning av styrer i selskaper 

d. Det etableres faste rutiner for rapportering til kommunestyret. 

e. Det utarbeides en strategi for løpende oppfølging av selskaper kommunen 

eier. 

f. Det utarbeides rutiner som sikrer at kommunens medlemmer i selskapet får 

nødvendig opplæring. 

g. Det utarbeides en strategi for tildeling av oppdrag til selskaper kommunen 

eier. 

h. Det stilles krav om utarbeidelse av etiske retningslinjer i selskaper som 

kommunen eier. 

 

2. Holtålen kommune følger opp at prosedyrene i punkt én etableres og blir gjeldende 

for Ålen Aktivum AS. 

 

Forslag til eierskapsmelding for Holtålen kommune legges fram for kommunestyret innen 

1. april 2018. 

 

 

37/2017 Årsplan og møteplan 2018 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsplan for 2018 godkjennes.  

 

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2018 fastsettes slik: 

 

 Møtene starter kl. 13:00 

 Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus 

 Møtedatoene er: 

o Torsdag 25.01.18 

o Torsdag 15.03.18 

6



 Kontrollutvalget i Holtålen kommune 

Møteprotokoll, møte 16.11.17  Side 4 av 4 

o Torsdag 03.05.18 

o Torsdag 20.09.18 

o Torsdag 22.11.18 

 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom planen. En korrigering ble foretatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsplan for 2018 godkjennes.  

 

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2018 fastsettes slik: 

 

 Møtene starter kl. 13:00 

 Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus 

 Møtedatoene er: 

o Torsdag 25.01.18 

o Torsdag 15.03.18 

o Torsdag 03.05.18 

o Torsdag 20.09.18 

o Torsdag 22.11.18 

 

 

38/2017 Orienteringssaker 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

De framlagte sakene tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ku leder har mottatt en epost i fra en av kommunens innbyggere. Han har sendt en 

skriftlig henvendelse til kommunen og ikke fått svar. 

I henvendelsen ber vedkommende om at kontrollutvalget skal påskynde svar i fra 

kommunen.  

I merknadene til Kontrollutvalgsforskriften § 4 framgår at kontrollutvalget ikke er 

forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, 

eller der det framgår av revisjonsforskriften. Når det gjelder henvendelser fra andre enn 

kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under 
utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken. 

Utvalget prioriterer ikke videre behandling av denne saken. 

 

De øvrige framlagte sakene tas til orientering. 

 

39/2017 Eventuelt 

 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

Ingen saker til behandling. 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 03/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   25.01.18      03/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

03/18  Kontrollutvalget      25.01.18 

  Kommunestyret 

 

 

 

Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2017 
 

Saksdokumenter: 

- Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2017 (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 2017. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  

 

 

Behandling:  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Holtålen kommune 

 

 
  

Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 25.01.18, sak 03/18 

2017 
ÅRSMELDING  FOR 

KONTROLLUTVALGET 
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Årsmelding 2017 Holtålen kontrollutvalg Side 2 
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Årsmelding 2017 Holtålen kontrollutvalg Side 3 

 

Innledning 
 
Årsmeldingen omfatter tidsrommet 1.1.2017 til 31.12.2017. Meldingen gir oversikt over 
medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget, møter, opplysning om antall saker, og utvalgets 
arbeid. 
 
Rammene for kontrollutvalgets arbeid er fastsatt i forskrift om revisjon og kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet 15.juni 
2004 med virkning fra 1.juli samme år.  
 
Årsmeldingen følger i sin oppbygging kontrollutvalgsforskriftens inndeling så langt det er praktisk 
mulig. Der det gis referanse til saksnummer, gjelder det kontrollutvalgets saksnummer. Der det gis 
referanse til kapitler og paragrafer uten annen angivelse, viser disse til kontrollutvalgsforskriften. 

Kontrollutvalgets sammensetning (§2) 
 
Kommunestyret valgte i møtet den 15.10.15 et kontrollutvalg bestående av 5 faste medlemmer og 
4 varamedlemmer. Det er i inneværende valgperiode foretatt flere suppleringsvalg grunnet fritak 
for politiske verv. Pr. 31.12.17 har utvalget følgende sammensetning: 
 
Leder :  Dag Knudsen (Ap) 
Nestleder :  Berit Grønli (Sv) 
Medlem :  Åge Berganl (FL) 
Medlem :  Petter Almås (Ap) 
Medlem :  Ole Anders Holden  
1.varamedlem :  Morten Ingebrigtsvoll (Ap) 
2.varamedlem :  Ann Elisabeth Hansvold (Ap) 
Varamedlem :  Per Langeng (FL,SV) 
Varamedlem :  Stein Harry Angen (H) 

 

Antall saker til behandling 
Kontrollutvalget har i 2017 avholdt 5 møter og behandlet 39 saker. Tilsvarende tall i 2015 viser 4 
møter og 33 saker. 
 

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver (§4) 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av 

kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

 
Utvalget behandlet egenerklæring om uavhengighet fra revisor den 09.02 (sak 05/17).  
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Årsmelding 2017 Holtålen kontrollutvalg Side 4 

 

Innkalling av administrative leder, evt. andre til kontrollutvalgets møter (§5) 
Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene.  

 

Kontrollutvalget har i 2017 innkalt følgende til sine møter: 

 Skolefaglig ansvarlig og rektor for orientering om fylkesmannens tilsyn ved Hov (sak 11/17) 

 Rådmann for orientering om status for kommunens investeringer og byggeprosjekter (sak 
12/17) 

 Økonomisjef, regnskapsleder og ass. rådmann under behandling av årsregnskapet (sak 19/17) 

 Ass. rådmann og økonomisjef under behandling av oppfølgingssak ang. behandling av MVA( 
21/17) 
 

  

Uttalelse om årsregnskap (§7) 
Etter § 7 i forskrift om kontrollutvalg skal utvalget når det blir forelagt en revisjonsberetning fra revisor, avgi 

uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen avgis til kommunestyret. Kopi av 

uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir 

innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.  

 
Kontrollutvalget avga sin uttalelse til kommunestyret om Holtålen kommunes årsregnskap for 2016 
i møte 29. mai (sak 19/17).  

Oppfølging av revisjonsmerknader (§ 8) 
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4, skal 

kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. 

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 30.mars notat i fra revisjonen angående kommunens behandling 
av mva (sak 13/17). oppfølging ble behandlet i sak 21/17. 

Forvaltningsrevisjon (§9) 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar 

med bestemmelsene i dette kapittel.  

 
Kontrollutvalget i Holtålen behandlet den 28. september forvaltningsrevisjonsprosjektet 
”Oppfølging og etterlevelse av kommunedelplan «Energi og klima 2010 – 2020 for Holtålen 
kommune ” (sak 26/17). 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon (§ 10) 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret 

eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  
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Årsmelding 2017 Holtålen kontrollutvalg Side 5 

 

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- 

og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer 

og virksomheter 

 
Planen ble vedtatt av kommunestyret den 15.12.16, sak 70/16. Planen omfatter perioden 2016-
2019. 
 

Selskapskontroll og rapportering til kommunestyret (§13-15) 
 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret 

er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret 

selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 
Planen ble vedtatt av Holtålen kommunestyre den 13.10.16 (K-sak 61/16). Planen omfatter 
perioden 2016-2019. 
 
Kontrollutvalget behandlet den 16. november rapport om eierskapskontroll i Ålen Aktivum AS (sak 
36/17). 

Valg av revisjonsordning. Valg av revisor (§ 16) 
Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, 

delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter 

innstilling fra kontrollutvalget. 

 
Holtålen kommune er deleier i Revisjon Fjell IKS som leverer revisjonsoppgaver til kommunen i 
henhold til lover og forskrifter om kommunal revisjon. 

Særlige oppgaver for kontrollutvalget (§18) 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 

fylkestinget. 

 
Kontrollutvalget behandlet budsjett 2018 for egen virksomhet innenfor kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen i møte 28.september, (sak 27/17). Budsjettet ble vedtatt av kommunestyret  
2. november. 

Saksbehandling. Møte- og talerett i kontrollutvalgets møter (§ 19) 
Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Dersom 

møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er 

underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommuneloven § 31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende.  
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Årsmelding 2017 Holtålen kontrollutvalg Side 6 

 

Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører eller fylkesordfører og 

kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlig(e) revisor(er).  

Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter.  

Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan 

forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors 

tilsettingsforhold behandles. 

 
Saker er sendt ut elektronisk senest én uke før møtet avholdes. I tillegg legges de ut til offentlig 
gjennomsyn i Holtålen kommunehus og Coop Haltdalen. Kopi av innkallingen sendes i tillegg til 
ordfører og revisor.  
 
Utvalget fikk utdelt under iPad under møtet den 30. mars. 
  
Saksdokumentene offentliggjøres samtidig på sekretariatets hjemmeside. 
 
Revisor har møtt til samtlige av kontrollutvalgets møter. 

Saksbehandling og sekretariat (§20) 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller 

utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og 

at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

 
Holtålen kommune er deleier i Kontrollutvalg Fjell IKS som leverer sekretariatstjenester til 
kommunen i henhold til forskrift for kontrollutvalg. 

Andre oppgaver 
Kontrollutvalget er ikke forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra 
kommunestyret, eller der det framgår av revisjonsforskriften. Når det gjelder henvendelser fra 
andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under 
utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.  
 
Kontrollutvalget har behandlet følgende saker i tillegg til oppgaver nedfelt i forskriften: 
 

 Orientering og oppfølging av Fylkesmannens tilsyn på hov skole 

 Orientering om kommunens investeringer og byggeprosjekter 

 Uttalelse angående meroffentlighet 

 Fritidsklubbens regnskap 

 Årsplan og møteplan 2018 

 Prosedyrer for virksomhetsbesøk 

 Diverse orienteringssaker og referatsaker  
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Årsmelding 2017 Holtålen kontrollutvalg Side 7 

Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret 

Kontrollutvalget rapporterer årlig til kommunestyret i form av årsmelding for kontroll og 
tilsynsarbeidet i kommunen. 

Holtålen 25. januar 2018 

________________________ 

Dag Knudsen    

Leder i kontrollutvalget    Torill Bakken 

_________________________ 

Kontrollutvalg Fjell IKS (sekr.) 
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Årsmelding 2017 Holtålen kontrollutvalg Side 8 

Vedlegg; Saker behandlet i Holtålen kontrollutvalg i 2017 

9. februar

01/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 17.11.16 

03/2017 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget 

04/2017 Vurdering av selskapskontroll 2017 

05/2017 Vurdering av revisors uavhengighet  

06/2017 Oppfølging 32/16 

07/2017 Orienteringssaker 

08/2017 Eventuelt 

30. mars

09/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 

10/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 09.02.16 

11/2017 Orientering i fra administrasjonen; Fylkesmannens tilsyn ved Hov skole 

12/2017 Orientering i fra administrasjonen; Status investeringer og byggeprosjekter i 

Ålen Sentrum  

13/2017 Notat i fra Revisjon Fjell ang. behandling av mva  

14/2017 Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjon 2017    

15/2017 Orienteringssaker 

16/2017 Eventuelt 

29. mai

17/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 

18/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 30.03.17 

19/2017 Årsregnskap 2016 Holtålen kommune - uttalelse 

20/2017 Notat i fra Revisjon Fjell – midler utenom kommuneregnskapet 

21/2017 Oppfølgingssak 13/17    

22/2017 Orienteringssaker 

23/2017 Eventuelt 

28. september

24/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 

25/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 30.03.17 

26/2017 Forvaltningsrevisjonsprosjekt; Oppfølging og etterlevelse av kommunedelplan 

«Energi og klima 2010 – 2020 for Holtålen kommune»  

27/2017 Budsjett 2018 for kontroll- og tilsyn i Holtålen kommune   

28/2017 Oppfølging av sak 11/17– avslutning av tilsyn fra Fylkesmannen  

29/2017 Oppfølging av sak 23/17 – uttalelse angående meroffentlighet 

30/2017 Kontrollrapport; fritidsklubbens regnskap for 2015 og 2016 

31/2017 Prosedyrer for virksomhetsbesøk 

32/2017 Orienteringssaker 

33/2017 Eventuelt 

16. november

34/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 

35/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 28.09.17 

36/2017 Eierskapskontroll – Ålen Aktivum AS 

37/2017 Årsplan og møteplan 2018 

38/2017 Orienteringssaker 

39/2017 Eventuelt 
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MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 04/2018 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 25.01.18      04/18 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

04/18  Kontrollutvalget 25.01.18 

Vurdering av selskapskontroll i 2018 

Saksdokumenter: 

1. Plan for selskapskontroll (ikke vedlagt)

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget behandlet i møte 22.09.16 sak 21/16- Plan for selskapskontroll. Planen 

ble vedtatt i kommunestyret 13.10.16, k-sak 31/16. 

I planen heter det at kontrollutvalget minst én gang i året må vurdere aktuelle selskap 

med hensyn til gjennomføring av selskapskontroll, og hvilket omfang selskapskontrollen 

skal ha. 

Det er ikke krav i loven til at selskapskontroll årlig skal gjennomføres, 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: 

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

selskapet

 Selskap som gir et direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere
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MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 04/2018 

 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 eller lign. næringsstøtte

Til å utføre selskapskontrollen kan Kontrollutvalg Fjell IKS benyttes ved eierskapskontroll 

og Revisjon Fjell IKS kan benyttes ved eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 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 

forretningsmessige drift vanskeliggjøres. Dersom det skal gjennomføres selskapskontroll 

i de to største IKS’ene må kontrollutvalget innhente bistand fra andre og da sikre at 

leverandøren er habil. 

Oversikt over selskaper som er mulige kontrollobjekt for kontrollutvalget i Holtålen: 

**Optimus AS - solgt i 2017 Ikke aktuelt for kontroll

Hessjøgruva AS Kapital: 500.000 

Holtålen kommune: 100 % 

***Trønderenergi AS 

980 417 824 

Kapital: 102.280.000  

Holtålen kommune: 1,4 % 

Trønderenergi Kraft AS 

878 631 072 

Kapital: 350.000.000  

Heleid av Trønderenergi AS 

Trønderenergi Service AS 

985 194 884 

Kapital: 1.000.000  

Heleid av Trønderenergi AS 

Trønderenergi Marked AS Kapital: 13.255.000 

Heleid av Trønderenergi AS 

Gaula Natursenter AS 

983 503 691 

Aksjekapital: 250 000  

Holtålen kommune: 20 %  

Midtre Gauldal kommune 40 % 

Melhus kommune 40 % 

*FIAS AS

974 429 500 

Kapital: 500.000  

Holtålen kommune: 8,0 % 

9 andre kommuner: 

****Ålen Aktivum AS 

915 796 028 

Kapital: 400.000 

Holtålen kommune 100% 

Midt-Norge 110-sentral IKS 

980 417 824 

Holtålen kommune 0,64% 
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MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 04/2018 

Revisjon Fjell IKS 

987 727 675  

Kapital: 500.000  

Holtålen kommune: 8,7 %  

7 andre kommuner: 91,3 % 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

988 019 917  

Kapital: 200.000  

Holtålen kommune: 8,7 %  

7 andre kommuner: 91,3 % 

Interkommunalt arkiv Trøndelag 

IKS 

Kapital: 0 

Holtålen kommune: 1,21 %.  27 andre 

eierkommuner 

* Kontroll i 2008, oppfølging 2009, signaler fra noen eiere om ønsket ny kontroll i

inneværende periode 

** Kontroll 2014 

*** Kontroll 2014 

**** Kontroll i 2017 

Revisjonen vil under behandling av saken informere om tilgjengelige ressurser for 

eventuell gjennomføring av selskapskontroll i 2018. 

Kontrollutvalget må selv ta stilling til om de ønsker å prioritere noen selskapskontroll i 

løpet av 2018. Saken legges fram for vurdering, og uten forslag til vedtak fra 

sekretariatet. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 05/2018 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 25.01.18      05/18 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

05/18  Kontrollutvalget 25.01.18 

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til forskrift om 
revisjon 

Saksdokumenter: 

- Skriv fra Revisjon Fjell IKS med egenvurdering av uavhengighet av 19.12.17 

Saksframlegg: 

Både kommuneloven (§79) og forskrift om revisjon (kap.6) 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 revisjon § 15 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. 

Saksvurdering: 

Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 

revisor for Holtålen kommune, Svein Magne Evavold, Revisjon Fjell IKS.  

Vurderingen er datert 19.12.17. 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 05/2018 

De fremlagte erklæringer dokumenterer at det ikke foreligger noen trussel i forhold til 

revisors uavhengighet. 

 

Revisjon Fjell IKS er tilstede under behandling av saken og kan svare på eventuelle 

spørsmål i fra utvalget. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 

19.12.17. 

 

 

Behandling: 

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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Hovedkontor:    Kommunehuset  Orgnr:     987727675 
      2550 Os i Østerdalen                    Telefon:  62470300 
  E-post       post@revisjonfjell.no Mobil:     91307712 

 
 
 
 
 
 
  

 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 
 

  

 

 

Deres ref: Vår ref. HO2017233E Dato: 19.12.2017 
   

 
 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til 
Holtålen kommune 
 
Innledning 
I henhold til forskrift om revisjon § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for kommuner ha ført en 
hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jfr merknader til nevnte 
bestemmelse. 
 
I følge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi 
en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og 
objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer 
som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 
 
Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet 
Følgende fremgår av kommuneloven § 79: 
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har 
en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan 
svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes 
 
a) Ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende 

forhold 
b) Slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres 

ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 
c) Slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som 

nevnt under bokstav a. 
 
Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i 
kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i 
seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 
Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i forskrift om revisjon § 13. 
 
 
 

Bildet kan ikke vises.
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Hovedkontor:    Kommunehuset  Orgnr:     987727675 
      2550 Os i Østerdalen                    Telefon:  62470300 
  E-post       post@revisjonfjell.no Mobil:     91307712 

 Revisor kan etter forskriften ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller 
fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved 
siden av revisoroppdraget.  

 Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 
fylkeskommunen deltar i.  

 Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at 
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på 
annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.  

 
I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jfr forskrift om revisjon  
§ 14: 

 revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller 
reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 

 revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs kommunens) 
egne ledelses- og kontrolloppgaver 

 revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 
skattesaker etter domstolloven. 

 
Vedlagt følger egenvurdering av uavhengighet i henhold til forskrift om revisjon § 15. 
 
 
 

Svein Magne Evavold  

        Revisjonssjef 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur. 
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Egenvurdering av uavhengighet i henhold til forskrift om revisjon § 15 
 
Svein Magne Evavold i forhold til revisjon av Holtålen kommune 
 
Identifisering av trusler mot uavhengigheten: 
 
Kommuneloven § 79 Trusler 
1.   Revisor eller dennes nærstående har tilknytning til kommunen, 

ansatte eller tillitsvalgte som kan svekke uavhengighet og 
objektivitet. 

 

1.1  Oppdragsansvarlig revisor selv Ingen 
1.2  Ektefelle Ingen 
1.3  Slektninger, jfr kommuneloven § 79 b og c Ingen 
2.    Andre særegne forhold som er egnet til å svekke revisors 

uavhengighet 
Ingen 

 
Revisors uavhengighet Trusler 
1.    Stillinger i kommunen Ingen 
2.    Stillinger i virksomhet som kommunen deltar i Ingen 
3.    Medlem i styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i Ingen 
4.    Deltagelse eller funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre 

til at egne interesser kommer i konflikt med interessene til 
oppdragsgiver eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til 
den som foretar revisjonen. 

 
 
 
Ingen 

 
Rådgivning Trusler 
1.    Utførelse av rådgivning eller andre tjenester for kommunen som 

er egnet til å reise tvil om uavhengighet og objektivitet. 
 
Ingen 

2.    Yting av tjenester som hører under den revisjonspliktiges 
ledelses- og kontrolloppgaver. 

 
Ingen 

3.    Opptreden som fullmektig for den revisjonspliktige. Ingen 
 
Vurdering av eventuelle trusler: 
 
Ingen trusler mot uavhengigheten er identifisert. 
 
Forholdsregler for å eliminere eller redusere eventuelle trusler: 
 
Ingen trusler som krever forholdsregler er identifisert. 
 
 
Os, 19. desember 2017 
 

Svein Magne Evavold 
Revisjonssjef 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur. 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 06/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   25.01.18      06/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

06/18  Kontrollutvalget      25.01.18 

 

 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2018 
 

 

Saksdokumenter: 

- Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Fastsetting av gebyrer for 

betaling av oppmålingsforretninger" utarbeidet 7/11-17. 

 

Saksframlegg: 

Kommunestyret i Holtålen behandlet i møte 15.12.2016 i sak 70/2016 «Overordnet 

analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019» etter innstilling fra 

kontrollutvalget (KU sak 28/2016). Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 

for 2016 – 2019 ble vedtatt med følgende prosjekt i forvaltningsrevisjon for 2018: 

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

og oppmåling». 

 

Revisjonen har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som skal gjennomgås og godkjennes av 

utvalget. 

 

 

Saksvurdering: 

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det 

avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill. 

 

Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i 

samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt en foreløpig 

beskrivelse av prosjektet. Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen 

etterlever bestemmelsene for fastsetting av gebyrer innenfor tjenesten 

oppmålingsforretninger. Med utgangspunkt i formålet med prosjektet vil 

hovedproblemstillingen være å vurdere om Holtålen kommune etterlever regelverket for 

beregning av gebyrer på oppmålingsforretninger. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet 

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

og oppmåling” slik den foreligger. 

 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Prosjektplan «Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger»  Side 1 
 

Bildet kan ikke vises.

 

 

 

PROSJEKTPLAN  
Kommune:   Holtålen kommune 
Rapportnr:   R 50 
Dato:   07/11/2017 
Oppdragsansvarlig: Svein Magne Evavold 
Utarbeidet av: Merete Lykken     
   
  

 
 
Prosjektnavn:    «Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger»   
 

 
 

Bestilling  
Kommunestyret i Holtålen behandlet i møte 15.12.2016 i sak 70/2016 «Overordnet 
analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019» etter innstilling fra 
kontrollutvalget (KU sak 28/2016).  Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 
for 2016 – 2019 ble vedtatt med følgende prosjekt i forvaltningsrevisjon for 2018:  
 
«Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssatser på områdene kart og 
oppmåling».  
  
«Forvaltningsrevisjonen i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS. Kontrollutvalget gis 
myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser mellom 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.» 
 
Forvaltningsrevisjonen har fått tittelen «Fastsetting av gebyrer for betaling av 
oppmålingsforretninger». 
 
 

Formål, avgrensning, metode  

  
Formål 
Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen etterlever bestemmelsene for 
fastsetting av gebyrer innenfor tjenesten oppmålingsforretninger.   
 
Avgrensning  
Prosjektet avgrenses til å vurdere kommunens beregninger av betalingssatsene som 
ligger til grunn for fakturering av oppmålingsforretninger. Vi foretar ikke vurderinger av  
annen saksbehandling på tjenesteområdet.   
Prosjektet omfatter regnskaper for årene 2015 – 2017.  
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Prosjektplan «Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger»  Side 2 
 

Bildet kan ikke vises.

 
Metode  
I følge forskrift om revisjon § 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i 
 henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på 
 området. Denne rapporten utarbeides med grunnlag i RSK 001 standard for 
 forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk.  
 
Prosjektplanen legges fram for godkjenning av kontrollutvalget. Etter at prosjektplanen 
er endelig godkjent av utvalget starter vi opp med å sende oppstartbrev til rådmannen 
med varsel om oppstart av prosjektet og vi ber om kontaktpersoner i kommunen for 
videre oppfølging gjennom prosjektet.  
Prosjektet gjennomføres med dokumentinnsamling, samtaler og dokumentanalyse.  
Kontrollutvalget blir løpende informert om gjennomføringen av prosjektet.  
 
  

Problemstilling 
 
Følgende problemstilling er utarbeidet for denne forvaltningsrevisjonen: 

 
Etterlever Holtålen kommune regelverket for beregning av 
gebyrer på oppmålingsforretninger? 

 
 
Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier skal danne grunnlag for norm eller en referanse som de innsamlede 
data vurderes opp mot, og dermed danne grunnlag for om det foreligger avvik eller 
svakheter på områder som er gjenstand for undersøkelse. Revisjonskriteriene er uttrykk 
for en norm eller et ideal for hvordan tilstanden bør være på det reviderte området og 
danner også et naturlig utgangspunkt for revisjonens anbefalinger.  
 
Revisjonskriteriene hentes fra lover, forskrifter, forarbeid, rettspraksis, politiske vedtak, 
administrative retningslinjer, mål og føringer osv. 
 
Revisjonskriteriene som er lagt til grunn for dette prosjektet er hentet ut i fra: 

 Matrikkelloven 
 Matrikkelforskriften  
 Rundskriv H–3/2014: Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester fra KRD 
 KRDs veileder til regnskapsrapporteringen i KOSTRA 

 
 
Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 
Matrikkelloven § 32 gir kommunen anledning til å kreve gebyrer for 
oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet arbeid etter 
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Prosjektplan «Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger»  Side 3 
 

Bildet kan ikke vises.

denne loven. Det er kommunestyret som må fastsette et regulativ. Gebyr kan i sum ikke 
være høyere enn nødvendige kostnader som kommunen har med slikt arbeid.  
 
Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 
I Matrikkelforskriften § 16 er det gitt nærmere bestemmelser for hva kommunen kan få 
dekket gjennom gebyr og hva som kommunen ikke skal kreve gebyr for.   
 
 
Rundskriv H-3/2014 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester 
For å kunne oppfylle kravene i lovbestemmelsene og som en hjelp til kommunene i 
beregninger av hva de kan ta av gebyrer for tjenestene, har Kommunal- og 
regionaldepartementet utarbeidet «Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester.» I motsetning til lover og forskrifter som pålegger 
kommunene bestemte plikter, er retningslinjene for beregning av selvkost ikke rettslig 
bindende overfor kommunene. Retningslinjene kan likevel tjene som et sentralt 
tolkningsmoment i vurderingen av hvilke kostnader en kommune kan kreve dekket 
gjennom brukerbetaling fra innbyggerne. Retningslinjene har til hensikt å angi en 
økonomifaglig standard for beregning av selvkost og praktisering av selvkostprinsippet 
som er i tråd med reglene i særlovgivningen. Eventuelle avvik fra retningslinjene bør 
derfor begrunnes.  
 
I selvkostkalkylen skilles det mellom direkte og indirekte kostnader. Direkte kostnader er 
kostnader som direkte eller umiddelbart kan tilordnes den aktuelle tjenesten. Dette 
gjelder både faste og variable direkte kostnader. Direkte kostnader kan også kalles 
kostnader til kjerneproduktet, dvs. alle kostnader som er forbundet direkte med 
produksjonen av den tjenesten brukeren opplever at han/hun mottar fra kommunen, og 
som brukeren skal betale for. Alle slike direkte kostnader skal henføres til den aktuelle 
tjenesten. Direkte kostnader er arbeid, varer og tjenester som anvendes for å yte 
tjenesten. 
 
Indirekte kostnader er henførbare når interntjenesten bidrar til å skape en helhetlig 
tjeneste for brukerne. Indirekte kostnader er deler av kostnader som i KOSTRA er henført 
til administrasjonsfunksjonen eller funksjonen for kontroll og revisjon. Fordelingsmetode 
for indirekte kostnader i selvkostkalkylen bør primært være en som best gir uttrykk for 
bruken av interntjenesten. Indirekte kostnader kan være juridiske tjenester, kopierings- 
og trykkeritjenester og bygningsvedlikehold. I rundskrivet er det tatt med eksempel på 
fordelingsnøkkel for ulike interntjenester. Alternativt kan selvkosttjenestens andel av 
kommunens brutto driftsutgifter brukes som fordelingsnøkkel for beregning av indirekte 
kostnader. 
 
Kapitalkostnaden i selvkostkalkylen skal fange opp kostnader som oppstår når kapital 
bindes opp i en realinvestering (bygninger, anlegg mv.) Årlige kapitalkostnader består av 
to elementer: 

 Avskrivningskostnader, dvs. kostnadsfordeling av anskaffelseskost over 
brukstiden. 
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Prosjektplan «Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger»  Side 4 
 

Bildet kan ikke vises.

 Alternativkostnaden (kalkulatorisk rentekostnad), dvs. den avkastning 
kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere penger tilsvarende (netto) 
investeringsbeløpet (etter avskrivninger) i markedet. 

 
Etter H-3/2014 settes kalkylerenten til 5 – årig swaprente med et tillegg på 0,5 %. Det 
benyttes gjennomsnittlig nivå for kalkyleåret.  
 
I selvkostkalkylen for oppmålingsforretninger er det naturlig at det ikke er 
kapitalkostnader.  
 
Avslutningsvis beregnes det kapitalkostnader av indirekte tjenester ut fra henførbarhet. 
Det vil som regel påløpe visse kapitalkostnader knyttet til bruk av kommunale bygninger, 
utstyr osv. Det prinsipielt riktige er at kapitalkostnader beregnes etter samme prinsipper 
som for andre driftskostnader for de indirekte tjenestene.  
Det vil kunne være ressurskrevende å foreta en konkret beregning av hvor mye de ulike 
indirekte tjenestene forbruker i form av kapitalkostnader. Som en forenklet beregning av 
kapitalkostnader for indirekte tjenester (interntjenester), kan det alternativt brukes et 
sjablonmessig påslag på anslagsvis 5 % av netto indirekte kostnader for selkosttjenesten.  
 
 
Kommunal- og Moderniseringsdepartementets veileder til regnskaps rapport-
eringen i KOSTRA 
Departementet utgir årlig en hovedveileder som gir informasjon om og retningslinjer for 
inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskaps-
rapporteringen i KOSTRA.  I Rundskriv H-3/2014 henvises det til veilederen når det 
gjelder prinsippene for avgrensning av administrativ ledelse og for fordeling av andel 
stillinger slik det er beskrevet i KOSTRA – veilederen.  
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 07/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   25.01.18      07/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

07/18  Kontrollutvalget      25.01.18 

 

 

Virksomhetsbesøk i 2018– Planlegging/utvelgelse 
 

Saksdokumenter: 

 Prosedyrer for virksomhetsbesøk, vedtatt 28.09.17   

 Oversiktskart Holtålen kommune 

 

 

 

Saksframlegg: 

Holtålen kontrollutvalg vedtok den 28.09.17 prosedyrer for virksomhetsbesøk. 

Prosedyrene er vedlagt saken. 

 

I følge vedtatt møteplan for Holtålen kan det være aktuelt å legge virksomhetsbesøk til 

20. september eller 22. november.  

 

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

virksomhet som skal besøkes i 2018, tidspunkt og omfang. 

 

 

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 

 

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.   
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 07/2018 

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 

20.09.18, etterfulgt av ordinært møte. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

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

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

besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

 

Behandling: 

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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Vedtatt i kontrollutvalgsmøte i Holtålen 28. september 2017 – sak 31/17 
 

Prosedyrer for virksomhetsbesøk  for Holtålen 

kontrollutvalg 

 

1. Hensikt  
Virksomhetsbesøk skal gjøre kontrollutvalget bedre kjent med den kommunale virksomheten, og 
ansatte i kommunen/virksomheten 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 bakgrunnen 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 Holtålen kommune.  
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Vedtatt i kontrollutvalgsmøte i Holtålen 28. september 2017 – sak 31/17 
 

3. Ansvar  
Kontrollutvalget har ansvaret for å følge prosedyren.  
 

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. 
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Vedtatt i kontrollutvalgsmøte i Holtålen 28. september 2017 – sak 31/17 
 

 

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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        Vedtatt av rådmannen 22.08.16 Side 1 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

13 enheter direkte underlagt rådmannen 

 

 

 

 

 

 

 

  

Helse 

 Helsestasjon 

 Fysio 

 Legekontor 

Rådmann, leder 

  

Kultur og næring inkl. 

landbruk  

Olve Morken, leder 

 

Rådmann 

Marius Jermstad 

IKT  

Olav Grønli 

 

Regnskap/fakturering - interkommunalt 

Stein Erik Stubmo, leder 

 

Elvland natur- og 

kulturbarnehage 

Randi Aasen, leder 

 

Haltdalen 

oppvekstsenter 

Jorun Engan, leder 

Hov skole, SFO 

Ann Iren Heksem, leder 

Kulturskole 

Pancho Panchev, leder 

Bibliotek 

Mari Aas 

Holtålen sykehjem,  

hjemmetjeneste, 

psykisk helse, 

kjøkken 

Ann Mari Grønli, leder 

Serviceenheten 

Ragnhild Volden, leder 

 

Plan og miljø 

Steinar Elven 

VAR  

Ingar Engan, leder 

 

Bygningsdrift, 

eiendom 

Eiendomsskatt 
Jørand B. Gjersvold, leder 

 

Økonomirådgiver 

Svend Olaf Olsen 

Administrativt 

organisasjonskart 

NAV - interkommunalt 

Leif Tore Smedås, leder 

Personalrådgiver 

Turid Smemo 

Byggesak 

Jens Erik Trøen 

Flyktningetjenesten 

Aagoth Johanne Moe, leder 

 

Ass. rådmann 

Aagot Johanne Moe 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 08/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   25.01.18      08/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

08/18  Kontrollutvalget      25.01.18 

 

 

Orienteringssaker 1-3/18 
 

 

Sekretariatet orienterer om følgende:  

 

 

 Orienteringssak 1/18 – Melding om vedtak i kommunestyret 14/12: 

Kommunestyret behandlet i sak 55/17 rapporten om eierskapskontroll i Ålen Aktivum.  

 

 Orienteringssak 2/18 – Kronikk i Kommunerevisoren 1/18: 

En kronikk av Ole P. Pedersen i Kommunal Rapport. 

 

 Orienteringssak 3/18 –Kontrollutvalgskonferansen 7.-8. februar 2018: 

Et av utvalgets medlemmer er påmeldt til årets kontrollutvalgskonferanse i februar. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

De framlagte sakene tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

36



37



Nyhetsredaktør Ole
Petter Pedersen,
Kommunal Rapport

Kommunerevisoren nr. 1/2018 |
Norges Kommunerevisorforbund
(NKRF)

For ett år siden i denne spalten stilte jeg
spørsmålet «tar dere godt nok vare på
varslerne»? Ikke støt dem ut, omplasser
dem, mobb dem eller mistenkeliggjør
dem – verken ansikt til ansikt eller bak
ryggen deres, skrev jeg den gang.

Spørsmålet er fortsatt gyldig. I Kommunal Rapport har vi i år opplevelsen
av at vi har skrevet mer enn før om varslere som får en trøkk av
kommunen som organisasjon, og ennå er det flere saker vi knapt har
berørt.

Hovedtrekkene i de ulike sakene er veldig tydelige – det er en enorm
belastning å være varsler. For mesteparten av det som skjer i neste
omgang, handler som regel ikke om å rette opp den feilen som varselet
gjelder. Det handler i veldig stor grad om hvordan varsleren plutselig
behandles annerledes enn før.

Noen steder ender det med formell irettesettelse. Andre steder er det den
mer diffuse, vanskelig dokumenterbare utfrysingen som finner sted.

Dette henger godt sammen med hvordan ganske omfattende undersøkelser
dokumenterer hvordan mange saker ikke blir varslet om, fordi de som
sitter på kunnskap om de kritikkverdige forholdene, frykter represalier.

Gang etter gang ser vi at denne frykten er reell. For min del har jeg ennå til
gode å komme over et tilfelle der en varsler blir omfavnet og anerkjent av
toppledelsen – det vil si rådmannens ledergruppe og kommunestyret, og
hjertelig og oppriktig blir takket fordi vedkommende varslet.

38

http://www.nkrf.no/kommunerevisoren_1_2017/cms/264/225/hent_artikkel/423


I forvaltningsrevisjonsregisteret som NKRF vedlikeholder, og som er en
fantastisk oversikt over det jevne, viktige revisjonsarbeidet som gjøres
rundt om i Kommune-Norge, ligger det i skrivende stund 87
forvaltningsrevisjoner fra 2017.

To kommuner – av 426 – ligger inne med en forvaltningsrevisjon om
varslingsordningen. Både Telemark kommunerevisjon og Østfold
kommunerevisjon har hatt oppdrag for henholdsvis Skien og Moss.

Funnene i Skien var til dels positive: «Kommunen har flere tiltak for å
sikre en kultur for varsling. Våre undersøkelser viser at dette arbeidet kan
forsterkes, slik at enda flere opplever at det er greit å komme med kritiske
ytringer internt og kunnskapen om varsling økes blant de ansatte», er en
av konklusjonene. Om gjengjeldelse heter det blant annet at «på oppvekst
har en avdekket ett tilfelle der det kan ha fått negative følger for ansatte
som sa ifra».

Men når ansatte blir spurt, viser det seg at virkeligheten på langt nær er
like bra. Bare drøyt halvparten av de ansatte i administrasjonen gir for
eksempel karakteren 5 eller 6 på hvorvidt det er greit å melde fra om
kritikkverdige forhold.

Når nesten halvparten av de som jobber i den sentrale staben ikke er sikre
på at det er greit å melde fra, er det noe galt med kulturen.

Gode ledere må dyrke de som sier tydelig fra. Når nesten halvparten av de
som jobber i den sentrale staben ikke er sikre på at det er greit å melde fra,
er det noe galt med kulturen.

Konklusjonene i Moss er også klare: «Utfordringene skyldes blant annet at
flere ansatte har opplevd eller frykter å oppleve negative reaksjoner fra
nærmeste leder ved å melde fra om kritikkverdige forhold. Samtidig
fremstår det som om det forekommer kritikkverdige forhold som ikke blir
varslet om, og at varslinger som blir meldt ikke rapporteres videre. Slik vi
vurderer funnene er det en risiko for at rådmannsnivå mangler sentral
styringsinformasjon». 39

http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister/cms/144


Det positive i disse to kommunene er at forholdene for varslerne faktisk
blir undersøkt. Det er først når fakta er på bordet, at det er mulig å føre en
god diskusjon om veien videre. Hvordan sikre at alle ansatte er trygge på at
det er greit å varsle? Hvordan rekruttere ledere som imøtekommer kritikk
og varsler med honnør og handling, framfor kritikk tilbake?

Det er altså dessverre ikke slik at vi kan avslutte diskusjonen om hvordan
Kommune-Norge håndterer varslerne.

For hvor kritisk er det ikke for rådmannen, at vesentlig informasjon ikke
kommer fram av frykt for reaksjonene? Dessverre tror jeg mange
kommunale ledere er altfor opptatt av den teoretiske problemstillingen:
«Hva om varselet ikke er reelt?» Da er det bare å konkludere – i åpenhet
og overfor alle involverte – hvorfor konklusjonen er som den er. Kan hende
var et slikt varsel basert på en misforståelse, eller det var et forsøk på å
forkle en faglig uenighet som en varslingssak.

Det er altså dessverre ikke slik at vi kan avslutte diskusjonen om hvordan
Kommune-Norge håndterer varslerne. Dermed gjelder mitt ønske om
nyttårsforsett for kommunen fortsatt: Ta godt vare på varslerne! Og til
kommunerevisjonen: Sjekk om det faktisk er slik at det oppleves som trygt
å varsle.

Kommunerevisoren nr. 1/2018 - 73. årg.
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 09/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   25.01.18      09/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

09/18  Kontrollutvalget      25.01.18 

 

 

Eventuelt 
 

 

Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

 

 

  

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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