
 MØTEINNKALLING 
  
 KONTROLLUTVALGET I TYNSET KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til leder Marit Motrøen, tlf. 959 40 611 
eller Kontrollutvalg Fjell IKS, Norvald Veland, tlf. 450 11 047 
  

«  
 
MØTEDATO: Mandag 25. november 2019  
KL.:   14.00  
STED:    Loftet, Tynset rådhus 
 

Kontrollutvalget i Tynset avholder sine møter for åpne dører. 
 

Det vil bli gitt en kort innføring til nye kontrollutvalgsmedlemmer før møtet starter: 
! Presentasjon av sekretariatet og revisjon 
! Kort gjennomgang av kontrollutvalgets viktigste oppgaver 

 
Varamedlemmer inviteres til å delta på presentasjonen 
 

SAKSLISTE 
SAK NR. INNHOLD 
 
28/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
29/2019 Protokoll fra møte 02.09.19 til orientering 
30/2019 Bestilling/anbud av overordnet analyser og plan for forvaltningsrevisjon 
 2020-2024 
31/2019 Bestilling/anbud av overordnet analyse og plan for eierskapskontroll 
 2020-2024 
32/2019 Revisors egenvurdering av uavhengighet og kontrollutvalgets påse- 
 ansvar regnskapsrevisor 
33/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020 
34/2019 Orienteringssaker 
35/2019 Åpen post 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 

inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger 
inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært 
inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 

 
 
Oppdal. 15. november 2019 
 
Norvald Veland	  
Norvald	  Veland	  
Møtesekretær 
For Marit Motrøen, leder i kontrollutvalget   
 
Kopi sendt:  Ordfører i Tynset kommune 
  KPMG v/Ingunn Strand Olsson 
  Til offentlig gjennomsyn 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 28/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.11.19     28/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
28/19  Kontrollutvalget      25.11.19 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Saksdokumenter: 
   Sakliste til møte 25.11.19 
    
 
 
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 25.11.19 godkjennes.   
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 29/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.11.19     29/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
29/19  Kontrollutvalget      25.11.19 
 
 
Møteprotokoll fra møte 02.09.19 til orientering 
  
Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 02.09.19 (vedlagt) 
 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 
Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 03.09.19 og det ble gjort noen 
mindre endringer og deretter blitt bekreftet ok. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.09.19 tas til orientering. 
 
  
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Tynset kommune  
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Møtested:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elgtråkket,	  Tynset	  Rådhus	  
Møtedato:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mandag	  2.	  september	  2019	  
Tid:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kl.	  12:00	  
Saknr.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22-‐27	  
 
Til	  stede	  på	  møtet:	  
 
Medlemmer:	   	   	   	   	   Forfall:	  	  
Odd	  Eirik	  Resell	   	   	   	   	  
Atle	  Fiskvik	   	   	   	   	   	   	  
Signe	  Marit	  Lium	  
Ketil	  Leteng	   	   	   	   	  
Marit Motrøen  
 
Vara 
       
Merknader:	  
	  
Andre:	  	  
Fra	  	  Kontrollutvalg	  Fjell	  IKS:	   	  	   Norvald	  Veland	  
Fra	  administrasjonen:	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Teknisk	  sjef	  Jostein	  Hauge	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (sak	  24/19)	  
	   	   	   	   	   Eiendomssjef	  Trond	  Vingelsgaard	  	  	  	  	  	  (sak	  24/19)	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	  
Møtet	  ble	  avsluttet	  kl.	  14.00	  	  	  
	  
	  
Tynset,	  2.	  september	  2019	  
	  
Norvald Veland 
Norvald	  Veland	  
møtesekretær	  
	  
	  
Neste	  møte:	  	  	  Ikke	  fastsatt	  –	  nytt	  utvalg	  	  
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22/2019       Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 02.09.19 godkjennes. 
 
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 02.09.19 godkjennes.  
 
 
 
 
23/2019 Protokoll fra møte 02.06.19 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.06.19 godkjennes. 
  
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.06.19 godkjennes. 
 
 
 
 
24/2019 Forvaltningsrevisjon – valg av prosjekt 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Saken legges frem til behandling i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. 
Vedtak gjøres av utvalget etter orientering fra teknisk sjef er gjennomført. 
 
Behandling: 
Teknisk sjef og eiendomssjef i Tynset kommune orienterte om utførte energitiltak og 
besparelser som en har oppnådd. Kommunestyret vedtok i 2016 en vedlikeholdsplan for 
kommunale bygg som eiendomsavdeling følger. 
Tynset har forholdsvis stort antall boligenheter for utleie, ca. 25% over sammenlignbare 
kommuner.  Status på vedlikehold er det stort etterslep på baderom og kjøkken. 
Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål underveis som ble besvart forløpende. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget besluttet å ikke iverksette forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget har fått en grundig gjennomgang av registrering og planer for vedlikehold og 
drift av kommunale eiendommer.  Kontrollutvalget finner dette arbeidet tilfredsstillende, men 
synes det er behov for økte bevilgninger for å ta igjen noe av etterslep vedlikehold og for å 
unngå ytterligere forringelse av boligmassen. 
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25/2019         Budsjett 2020  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2020. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og 
tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr 837.000. 
  
Behandling: 
Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til budsjett og hovedposter 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og 
tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr 837.000. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 
 
 
 
26/2019 Orienteringssaker 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssak i møtet:  
 
Orienteringssak: 
 

• Melding om politisk vedtak, kommunestyret 18.06.19, sak 20/19: 
1. Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2018 
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 12.772.049 avsettes til næringsfondet 

med kr. 7.000.000 og resten, kr. 5.772.049,avsettes til disposisjonsfondet. 
3. Fremtidige klima- og miljørapport skal ha med de nyeste tallene for 

kommunens klimagassutslipp. 
 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Orienteringssaker tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Orienteringssaker tas til orientering. 
 
 
 
 

27/2019 Åpen post 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Ingen saker ble tatt opp under åpen post. 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 30/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.11.19      30/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
30/19  Kontrollutvalget      25.11.19 
 
 
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon - ny 
valgperiode 
 
 
Saksdokumenter: 

− Ingen  
 
 
Saksframlegg: 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, §§ 4 og 5, skal kontrollutvalget 
utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, som endelig vedtas av kommunestyret. Planene 
skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året 
i valgperioden. Den skal vedtas i kommunestyret innen 31.12.20. 
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. 
Kommuneloven § 23-3.Forvaltningsrevisjon: 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak. 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på 
hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en 
risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og 
virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
 
Formålet er at forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomføres innenfor de kommunale 
tjenesteområdene der forbedringspotensialet er størst eller på områder der det er svært 
viktig at kommunen lykkes i sitt arbeid, altså områder som er vesentlige for kommunens 
virksomhet, tjenesteproduksjon og omdømme. 
  
Kontrollutvalget står fritt med hensyn til hvem som skal utføre analysen. Ifølge 
kommentarer til forskriftene kan analysen bestilles fra både kontrollutvalgets sekretariat, 
kommunens revisor eller andre.  
 
 
Saksvurdering: 
Det må vedtas en plan for forvaltningsrevisjon for valgperioden. Planen skal gjelde til fra 
år 2020 til og med 2024. Å gjennomføre en overordnet analyse av kommunen krever god 
kjennskap til organisasjonen samt kompetanse innen risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 30/2019 

Formålet er at forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomføres innenfor de kommunale 
tjenesteområdene der forbedringspotensialet er størst, eller på områder der det er svært 
viktig at kommunen lykkes i sitt arbeid, - altså områder som er vesentlige for 
kommunens virksomhet, tjenesteproduksjon og omdømme. 
 
Det understrekes at hovedhensikten med forvaltningsrevisjonsprosjekter ikke er å grave 
opp mest mulig uheldige sider ved kommunens virksomhet, men å bidra til en lærende 
organisasjon og styrke kommunen som forvaltningsenhet og tjenesteleverandør. 
 
BDO utarbeidet "Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon" for perioden 2016-
2019 etter forutgående anbudskonkurranse. Det synes naturlig ut fra de prinsippene 
Tynset kommune har lagt seg på så langt, at valget av leverandør for "Overordnet 
analyse og plan for forvaltningsrevisjon" skjer gjennom en anbudskonkurranse. Dette 
også ut fra gjeldende innkjøpsreglement for Tynset kommune. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget i Tynset vedtar å starte arbeidet med en overordnet analyse og 
plan for forvaltningsrevisjon for Tynset kommune for perioden 2020-2024. 

2. Valg av leverandør for denne skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse. 
3. Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og 

gjennomføring av anbudsprosessen. 
4. Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon skal være ferdigstilt innen 

01.04.20. Fremdriftsplan avklares nærmere på møte i kontrollutvalget 17.02.20 
og gjennom løpende kontakt mellom Abakus AS, kontrollutvalget og sekretariatet. 

 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 31/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.11.19      31/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
25.11.19  Kontrollutvalget     25.11.19 
 
 
Bestilling av overordnet analyse og plan for eierskapskontroll 
2020 - 2024 
 
Saksdokumenter: 

− Ingen  
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m., jfr. kommuneloven § 23-4 og Forskrift om kontrollutvalg §4 
og §5.  
 
Eierskapskontrollen dreier seg primært om å kontrollere at den som forvalter 
kommunens eierskap utøver myndigheten på den måte som er fastsatt i lov og forskrift. 
Det omfatter også en vurdering av om den som utøver eierinteressene gjør dette i 
samsvar med eiers vedtak og forutsetninger for forvaltningen av eierinteressene. 
Eierskapskontrollen kan også utvides til å omfatte forvaltningsrevisjon i selskaper. 
 
Dersom flere eierkommuner ønsker å gjennomføre eierskapskontroll i samme selskap, 
kan det være hensiktsmessig at slik kontroll eller revisjon koordineres mellom selskapets 
eiere.  
 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring 
av eierskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 
eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet 
for eierskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas 
av kommunestyret. Fristen for å vedta en slik plan i inneværende valgperiode er 
31.12.20. 
 
 
Saksvurdering: 
Eierskapskontroll er en lovpålagt oppgave, og det er kontrollutvalgets ansvar å utarbeide 
en plan for gjennomføring av slik kontroll.  
Saken legges fram for kontrollutvalget med forslag om å be revisor om å starte arbeidet 
med en overordnet analyse av kommunens eierskap og utarbeidelse av forslag til plan. 
 
Saken legges fram for kontrollutvalget med forslag om å be Abakus om bistand til 
utforming av anbudsgrunnlag og gjennomføring av anbudsprosess slik at utvalget i løpet 
av våren kan velge leverandør av oppdraget med en overordnet analyse av kommunens 
eierskap og utarbeidelse av plan. 
 
BDO utarbeidet "Plan for eierskapskontroll i Tynset kommune" for perioden 2016-2019 
etter forutgående anbudskonkurranse. Det synes naturlig ut fra de prinsippene Tynset 
kommune har lagt seg på så langt, at valget av leverandør for utarbeidelse «Plan for 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 31/2019 

eierskapskontroll for perioden 2020-2024» skjer gjennom åpen anbudskonkurranse der 
Abakus AS gjennomfører anbudsprosessen.  Dette også ut fra gjeldende 
innkjøpsreglement for Tynset kommune.   
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget i Tynset vedtar å starte arbeidet med en overordnet analyse og 
plan for eierskapskontroll for Tynset kommune for perioden 2020-2024. 

2. Valg av leverandør for denne skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse. 
3. Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og 

gjennomføring av anbudsprosessen. 
4. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll skal være ferdigstilt innen 

01.04.20. Fremdriftsplan avklares nærmere på møte i kontrollutvalget 28.04.16 
og gjennom løpende kontakt mellom Abakus AS, kontrollutvalget og sekretariatet. 

 
 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 32/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.11.19      32/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
32/19  Kontrollutvalget      25.11.19 
 

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til forskrift om 
revisjon 
 
Saksdokumenter: 
- Brev fra KPMG egenvurdering av uavhengighet av dater 30.09.19 
- Mail fra KPMG v/Ingunn S Olsson datert 07.10.19 – ny ansvarlig revisor 
- FKT´s veileder Kontrollutvalget påse-ansvar overfor regnskapsrevisor 
 
 
Saksframlegg: 
Både kommuneloven (§79) og forskrift om revisjon (kap.6) og forskrift om revisjon § 13 
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. 
 
 
Sakvurdering: 
Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 
revisor for Tynset kommune, KPMG ved statsautorisert revisor Eirik Braut i brev datert 
30.09.19. 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 32/2019 

FKT (Forum for Kontroll og Tilsyn) har utarbeidet en veileder for kontrollutvalgets påse-
ansvar overfor regnskapsrevisor.  Denne følger vedlagt som orientering til 
kontrollutvalget. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 
30.09.19. 
 
 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 33/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.11.19      33/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
33/19  Kontrollutvalget      25.11.19 
 
 
Årsplan 2020 for kontrollutvalget i Tynset 
 
 
 
Saksdokumenter: 
- Utkast til årsplan for 2020 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Møter i kontrollutvalget holdes på de tidspunkt som er vedtatt av kontrollutvalget selv, 
eller når kontrollutvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører.  
 
Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører og 
kommunens oppdragsansvarlig revisor. 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. 
 
Ordfører har møte- og talerett. 
 
 
Saksframlegg: 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget vedtar møteplan for 2020. Øvrige politiske 
organer i Tynset har ennå ikke behandlet møteplaner for 2020. Dette innebærer at den 
foreslåtte møtedato i mai, hvor regnskapet for Tynset kommune skal behandles, er noe 
usikker. Dette møtet er også avhengig av om regnskapet er ferdig til behandling. 
 
Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2020 følger vedlagt denne saken. 
Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for 
seg i løpet av året. 
 
Kontrollutvalgets møter har i 2019 vært holdt i Tynset rådhus med et unntak, fortrinnsvis 
på torsdager med møtestart kl. 13:00. I forslag til møteplan har sekretariatet endret 
møtedag til mandager etter forslag fra leder i utvalget.  Endelige møtedatoer og 
tidspunkt besluttes i møtet. 
 
I henhold til oppdragsavtalen med Tynset kommune avholdes det 5 møter i 
kontrollutvalget i 2020, tre i første halvår og to i siste halvår.  Møter utover fem møter 
tillegg faktureres etter medgått tid i henhold til oppdragsavtalen.  
 



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

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 33/2019 

 
Andre aktuelle datoer som er verdt å merke seg for kontrollutvalget er: 

• 29. - 30. januar 2020 – NKRF’s kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen) 
• 3.-4. juni 2020 – Forum For Kontroll og Tilsyn arrangerer 

kontrollutvalgskonferanse. (Gardemoen) 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Årsplan for 2020 godkjennes.  
 
Ordinære møter i kontrollutvalget i 2019 fastsettes slik: 
 
• Møtene starter kl. 13:00 
• Møtestedet er fortrinnsvis Tynset rådhus 
• Møtedatoene er: 

o Mandag  17.02.20 
o Mandag    4.05.20   
o Mandag  15.06.20 
o Mandag  12.10.20 
o Mandag    7.12.20 

 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtas i kontrollutvalgets møte den 25. november 2019, Sak 33/19 
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INNLEDNING 
Kommunestyret skal etter kommuneloven påse at kommunens virksomhet skjer innenfor 

rammene av lovverket og egne vedtak. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre 

folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kan omgjøre 

vedtaket selv. Kommunestyret har også ansvaret for at de kommunale regnskaper blir 

revidert på betryggende måte.  

 

For å gjennomføre disse kontrolloppgavene skal kommunestyret velge et kontrollutvalg. 

Jfr. kommunelovens (koml.) § 23.1.  

 

Den delen av den kommunale egenkontrollen som utøves av kontrollutvalget må ikke 

forveksles med kommunens internkontroll. Kommunens internkontroll er rådmannens 

ansvar.  

 

 

1 KONTROLLUTVALGET 
 

Kommunestyret valgte i 2019 den 01.10.19 et kontrollutvalg bestående av 5 faste 

medlemmer og 5 varamedlemmer for perioden 2019 – 2023. 

 

Faste medlemmer   Varamedlemmer 

Navn  Funksjon Personlig vara 

Marit Motrøen Leder       Rune Storli 

Bjørn Tore Grutle Nestleder       Kristin Siksjø 

Randi Aas Medlem       Nils P Hagen 

Siri Strømmevold Medlem       Einar Røe 

Atle Fiskvik Medlem       Terje Hylen 

      

 

Atle Fiskvik sitter i kommunestyret. 

1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL 

Kontrollutvalgets arbeid er regulert av: 

 Kommunelovens (KL) § 23 

 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i kommuner og fylkeskommuner 

                                                                                                        

 

Kommunestyret kan i tillegg til de lovpålagte oppgaver og prosedyrer fastsette eget 

reglement for kontrollutvalget – som vil kunne gi nærmere regler for kontrollutvalget.  

 

1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE 

Kontrollutvalget er valgt for å ivareta kommunestyrets kontroll- og tilsynsansvar. Med 

unntak for kommunestyret selv, skal kontrollutvalget føre tilsyn og kontroll med hele den 

kommunale forvaltningen - inklusive de øvrige folkevalgte organer. Kontrollutvalgets 

arbeidsområde er derfor altomfattende. 

 

En viktig del av kontrollutvalgets ansvar vil være å påse at kommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon), og at det blir ført kontroll med at 

den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. 

 

Kontrollutvalget skal videre påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger knyttet 

til hvorvidt norsk lov og politiske vedtak etterleves, samt systematiske vurderinger av 

forvaltningens effektivitet, produktivitet og måloppnåelse (forvaltningsrevisjon). I tillegg 
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skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser 

i selskaper (eierskapskontroll). 

 

Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer fattet i samsvar med delegert 

myndighet. 

 

 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 

2.1 MØTER I KONTROLLUTVALGET 

Møtene i kontrollutvalget er åpne. Møtene vil være lukket i saker/orienteringer der lov- og 

regelverk hjemler taushetsplikt og lukket dør. 

 

Kommunens ordfører og kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets 

møter. 

 

Det legges opp til 5 møter i 2020, se vedlegg.  

2.2 REGNSKAPSREVISJON 

Kontrollutvalget skal påse at årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det 

foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av loven og god kommunal 

revisjonsskikk. Kontrollutvalget skal følge opp eventuelle merknader og påpekninger fra 

revisor. 

 

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret vedrørende kommunens 

årsregnskap og årsmelding før formannskapet avgir sin innstilling.  

 

2.3 FORVALTNINGSREVISJON 

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i KL § 23.2, og i forskrift om kontrollutvalg.  

Kontrollutvalget skal i henhold til § 23.3 minst én gang i valgperioden og senest innen 

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

gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  

 

Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- 

og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 

på de ulike sektorer og virksomheter.  

 

Plan for inneværende valgperiode skal utlyses på anbud vår 2020 og skal vedtas i løpet av 

2020. 

 

2.4 EIERSKAPSKONTROLL 

Eierskapskontroll er hjemlet i KL § 23.4, og i forskrift om kontrollutvalg.  

 

Kontrollutvalget skal i henhold til minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen 

av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for eierskapskontroll. 

Planen skal være basert på en overordnet analyse. 

 

Plan for inneværende valgperiode skal utlyses på anbud vår 2020 og skal vedtas i løpet av 

2020. 

 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2020                                                                                                                       SIDE 5 AV 7  

2.5 ANDRE OPPGAVER 

Kontrollutvalget kan til enhver tid ta opp saker som ligger innenfor dets ansvars- og 

kompetanseområde. 

 

2.5.2 BEFARING/BESØK 

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli 

kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Dette kan 

også inkludere kommunale foretak og selskap. Flere kontrollutvalg har etablert en slik 

praksis. Det er ikke tidligere gjennomført i Tynset , men dersom utvalget ønsker å etablere 

en fast praksis med virksomhetsbesøk, bør det utarbeides en prosedyre for slike besøk.  
 

 

2.5.3 ORIENTERING FRA POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE 

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

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

nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jfr. KL § 23.3. Ved behov for ytterligere 

saksopplysninger, kan kontrollutvalget også innkalle administrasjonssjefen i forbindelse 

med behandling av saker i møtene. 

 

Administrativ ledelse bør normalt være til stedet ved kontrollutvalgets møte når regnskap 

og årsberetning for foregående år skal behandles. 

 

2.5.4 BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET 

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret. 

Kontrollutvalget ser positivt på bestillinger fra kommunestyret mht. saker og prosjekter 

kommunestyret ønsker at kontrollutvalget skal følge spesielt opp. 

 

2.5.5 HENVENDELSER FRA PUBLIKUM 

Kontrollutvalget kan ta imot henvendelser fra publikum, men kontrollutvalget er imidlertid 

ikke et klageorgan og har ikke avgjørelsesmyndighet på forvaltningsområdet. 

 

Kontrollutvalget avgjør selv i hvilken form og grad henvendelser fra publikum skal følges 

opp. 

 

2.5.6 OPPFØLGING MED REVISORS ARBEID 

Kontrollutvalget er pålagt å holde seg orientert om revisors arbeid, og skal bl.a. påse 

revisjonsarbeidet utføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk Oppgaven ivaretas ved 

behandling av uavhengighetserklæringer og kvalitetsrapporter i fra NKRF. 

 

2.5.7 OPPFØLGING AV SAKER 

Det ligger bl.a. til kontrollutvalget å føre tilsyn med at kommunestyrets vedtak blir fulgt 

opp.  

Kontrollutvalget vil en gang i året gå gjennom oppfølgingen av egne saker. 

 

2.5.8 RAPPORTERING 

Kontrollutvalget rapporterer årlig til kommunestyret om sin virksomhet.  

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og eierskapskontroller 

videresendes Kommunestyret til endelig behandling. 
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2.5.9 ANNET 

Det er viktig at kontrollutvalget er gitt ressurser til å kunne holde seg oppdatert på sine 

arbeidsområder og med det kunne delta på kurs og konferanser som arrangeres både 

lokalt og nasjonalt. 

Følgende konferanser bør vurderes: 

 

 29. – 30. januar 2020 – NKRF’s kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen) 

  3. – 4. juni 2020 – Forum For Kontroll og Tilsyn arrangerer 

kontrollutvalgskonferanse. (Gardemoen) 

 

 

 

3 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT 2020 
 

 

Kontrollutvalget har utarbeidet forslag til samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet, 

jf. sak 25/19 Kontrollutvalgets egen aktivitet, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av 

revisjonstjenester inngår i budsjettet. 

 

Kontrollutvalgets forlag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

4 PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I 2020 
 

Se vedlegget for kontrollutvalgets møteplan. Denne gir en oversikt over behandling av 

faste saker. 

 

Kontrollutvalget forbeholder seg retten til på eget initiativ å foreta endringer i planen og 

evt. gå inn på andre saker eller prosjekter som ikke er nevnt.  

 

Endring av møteplan kan også bli nødvendig av hensyn til saksgang eller av andre årsaker. 



VEDLEGG - MØTEPLAN 

 

Temaer til behandling 2020 
 

25. noven 17. febr 4. mai 15. juni 12. oktob 7. desemb 

Dialogmøte med ordfører  x     

Initiering for virksomhetsbesøk     x         

Bestilling av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon x       

Bestilling av overordnet analyse og plan for selskapskontroll x      

Gjennomgang av oppfølgingssaker  x     x 

Uavhengighetserklæring i fra revisjonen x      

Status revisjonsarbeidet, orientering fra revisjonen  x        
 

Kontrollutvalgets årsmelding 2019  x         

Planlagte orienteringer fra 
administrasjonen 

Økonomi - årsregnskap     x    
 

  

Oppfølging av vedtak og spesielle forhold  
 

         

Gjennomgang av kommunens 
oppfølgingsliste 

 
 

    
 

  

 
     

 
    

Uttalelsene til årsregnskap/årsmelding 2019    x        

Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport    
 

  x  
 

Utlyse anbud revisjon og sekretariat perioden 2021-2024 (2+2 år)   x    

Valg etter anbud og innstilling fra Abakus AS revisjon og sekretariat     x  

Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2021          x 

Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet 2021  
 

    x   

Virksomhetsbesøk, planlegging    
 

      

Virksomhetsbesøk, gjennomføring      
 

  x  

Gjennomgang av tilsynsrapporter i fra Fylkesmannen (fortløpende)       

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr  34/19 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  NV   25.11.19    34/19 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

34/19  Kontrollutvalget      25.11.19  

 

 

Orienteringssaker 
 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 Orienteringssak 1: Ny politisk organisering 

Melding om politisk vedtak, kommunestyret 01.10.19.19, sak 2072/19 der 

kommunestyret fattet følgende vedtak: 

1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar ny politisk organisering som 

beskrevet med virkning fra 1. oktober 2019 

2. Reglement for politisk saksbehandling i Tynset kommune rulleres og tilpasses 

nytt politisk organisasjonskart.  Herunder tilpassing av arbeidsform for de 

politiske utvalgene 

3. Politisk delegeringsreglement rulleres og tilpasses ny organisering 

4. Årshjul og styringsdialog videreutvikles for å sikret arbeidsformer som 

muliggjør større grad av samskapning og dialogstyring med flest mulig 

innbyggere, lag og foreninger, ressurspersoner og næringsliv i Tynset 

kommune. 

Begrunnelsen for vedtaket går fram av vedlagte saksutredning. 

 

 Orienteringssak 2:  Ny forskrift om kontrollutvalg 

Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon trådte i kraft fra og med det 

konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 

valgperioden 2019–2023. Forskriften er vedlagt for gjennomgang og kan også 

leses her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-17-904  

 

 Orienteringssak 3: NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 2020 

Vedlagt program og invitasjon til NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 2020 som av 

holdes på Gardemoen 29. – 30. januar 2020. 

Kontrollutvalget oppfordres til å vurdere deltakelse/påmelding. 

Program/påmelding: 

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssaker tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-17-904
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020


 

TYNSET KOMMUNE 
Rådmannen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      _ 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 940837685 MVA 

2500 TYNSET Rådhuset 62 48 50 00 62 48 50 11 Bankgiro: 6170.05.21000 
 E-post: postmottak@tynset.kommune.no Bankgiro: 6170.05.22600 OCR 
 

 

 
 

 
 

Kontrollutvalg Fjell IKS   

Os Kommunehus 

 

2550 OS I ØSTERDALEN 

 Tynset, 02.10.2019 

 
Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 

19/489-11 63717/19 033 Morten B. Often 62 48 50 14  

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK 

 

POLITISK STYRINGSMODELL 

 

Fra møtet i kommunestyret den 01.10.2019, saksnr 72/19.  

 

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar ny politisk organisering som beskrevet 

med virkning fra 1. oktober 2019. 

 

2. Reglement for politisk saksbehandling i Tynset kommune rulleres og tilpasses nytt 

politisk organisasjonskart. Herunder tilpassing av arbeidsform for de politiske 

utvalgene. 

 

3. Politisk delegeringsreglement rulleres og tilpasses ny organisering. 

 

4. Årshjul og styringsdialog videreutvikles for å sikre arbeidsformer som muliggjør 

større grad av samskaping og dialogstyring med flest mulig innbyggere, lag og 

foreninger, ressurspersoner og næringsliv i Tynset kommune. 

 

 

 

Begrunnelsen for vedtaket går fram av vedlagte saksutredning. 

 

Det er anledning til å se dokumentene i saken. Ta i så fall direkte kontakt med saksbehandler.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Tone Bergfall 

fagleder 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

 

Vedlegg 



Side 1 av 10 

 

Tynset kommune 

SÆRUTSKRIFT 

   

 

Arkivsak: 19/489    

POLITISK STYRINGSMODELL 

 

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 

99/19 Formannskapet 05.09.2019 

72/19 Kommunestyret 01.10.2019 

 

Kortversjon av saken: 

Tynset kommune har ila vinteren 2019 gjennomført en politisk prosess med mål om å vedta en 

ny politisk styringsmodell. Nye krav i ny kommunelov gjør at dagens modell må korrigeres. 

Rådmannen anbefaler at dagens komiteer endres til utvalg, at dette tilpasses i de respektive 

reglement og at man utvikler styringsdialogen som brukes i dag slik at brukermedvirkningen 

styrkes og forbedres. 

 

Vedlegg 

1. Særutskrift komiteoppgave – Hvordan være en aktiv skoleeier 

2. Særutskrift – Styringsdialog i Tynset kommune 

3. Styringsdialogen i Tynset kommune 

4. Program politikerdag 

5. Rapport – Ny politisk organisering i Tynset, v/KS-konsulent 

6. Høring Tynset eldreråd 

7. Høring Kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede 

8. Høring internasjonalt råd 

 

 

Melding om vedtak sendes til: 

Kontrollutvalget 

Eldrerådet 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede 

De unges råd 

Internasjonalt råd 

Alle tjenesteområder 

 

Saksopplysninger 

Denne saken ble behandlet av formannskapet 05.09.19, i sak nummer 99/19. Saken ble deretter 

sendt på høring og det har kommet inn tre høringsuttalelser (fra kommunalt råd for likestilling for 

funksjonshemmede, eldrerådet og internasjonalt råd). Høringsuttalelsene ligger som vedlegg til 

denne saken. Rådmannen kommenterer høringsuttalelsene under punktet Råd og utvalg. 

 

Tynset kommune behandlet i kommunestyremøte 23.05.2017 tilstandsrapporten for grunnskolen i 

Tynset kommune 2016-2017. I vedtaket ble det henstilt om at ordfører skulle ta initiativ til et 

utredningsarbeid omkring hvordan vi som kommune kan være en mer aktiv skoleeier som kan sikre 
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at målsettingene for sektoren nås. Dette krever en tett samhandling mellom alle aktørene i skolen. 

Det bør utarbeides et årshjul for samhandling politikk og administrasjon. Ordfører laget et mandat 

til komite oppvekst for utredning av saken. Komiteen la fram sin rapport i kommunestyresak 31/18 

den 22.05.2018. Komiteen foreslo omfattende endringer i samhandling og arbeidsmåter. 

Diskusjonen i kommunestyret viste at komiteens innspill ble oppfattet som hensiktsmessige. 

Imidlertid mente kommunestyret at endringene var såpass omfattende at det burde iverksettes et 

arbeid som så på hele den politiske modellen og ikke bare legge opp til endringer for arbeidsmåten i 

oppvekstkomiteen. Komiteens forslag til vedtak ble endret og et enstemmig kommunestyre vedtok 

at det skal legges fram sak for kommunestyret hvor fremtidig struktur og modell for politisk arbeid i 

Tynset kommune diskuteres og vedtas. 

 

KS-Konsulent as har gitt bistand til gjennomføring av en utviklingsprosess i Tynset kommune med 

fokus på utviklingen av det politiske lederskapet og samspillet med det administrative lederskapet. 

Prosessen skal ende opp i forslag til en ny politisk organisering som vektlegger den politiske 

ledelsens evne til samspill og samskaping. Samskaping forstås her som evnen og viljen til å 

mobilisere og stimulere aktiviteten med innbyggerne i lokalsamfunnet, men også som evnen til å 

styrke og videreutvikle samspillet med det administrative lederskapet, innbyggere og brukere. Det 

ble laget en skisse til hvordan en slik prosess basert på analyser og utviklingsarbeid, ledersamlinger, 

politiske ledersamlinger og felles studietur for politikk og administrasjon skulle gjennomføres.  

 

Det ble sendt søknad til KS om å få finansiert prosjektet med OU-midler. Prosjektsøknaden ble kalt 

Utvikling av politisk og administrativt lederskap i Tynset kommune – samspill og politisk 

organisering. Det ble innvilget støtte til den delen av prosessen som omhandler de administrative 

ledersamlingene/ fellessamlingene, herunder studieturen. 

 

KS-Konsulent as gjennomførte en kvantitativ spørreundersøkelse 2. og 3. januar 2019. 

Formannskapet og komitelederne ble intervjuet. I tillegg ble økonomisjef, leder for 

Tynsetbarnehagene, politisk sekretær, helse- og omsorgssjef, utdanningssjef og assisterende 

rådmann intervjuet.  

 

Det ble gjennomført politikerdag for kommunestyret i Tynset den 3. april. Tema for dagen var 

trender og utviklingstrekk i kommunal styring – med særlig vekt på politikkens oppgaver og roller:  

- Gjennomgang av resultatene fra spørreundersøkelsen i januar. 

- Utfordringsbildet slik det er nå.  

- Hva er kommune 3.0?  

- Konsekvenser for kommunal organisering og selvstyre som følge av ny kommunelov. 

- Hvordan opplever vi at den politiske styringen av Tynset kommune fungerer i dag? 

- Hva som skal kjennetegne et godt lokaldemokrati på Tynset og hvilke oppgaver 

lokalsamfunnet har behov for at politikken tar tak i? 

- Hvordan, og med hvilke verktøy, kan vi styrke samhandling, samskaping og samstyring i 

Tynset kommune? 

 

Den 9. og 10. mai 2019 ble det gjennomført studietur til Danmark. Formannskapet og 

komiteledere deltok. Fra administrasjonen deltok rådmann, assisterende rådmann, 

utdanningssjef, økonomisjef og helse- og omsorgssjef.  

- Medborgerdialog i svenske kommuner 

- Samskaping og ledelse i Danmark 

- Samskaping i Gentofte kommune – opprettelse av oppgaveutvalg 

- Smartere by – hvordan skaper Helsingborg morgendagens kommune? 

- Besøk hos DOLL – SMARTCITY i Glostrup 
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Den 17. og 18. juni ble det gjennomført dialogseminar på Oppdal der «Kommune 3.0», dagens 

styringsdialog og veien videre ble diskutert. 

 

Saksvurdering 

Som følge av vedtak i kommunestyret i Tynset ble det vinteren 2019 satt i gang en prosess 

med å evaluere dagens modell for politisk organisering i Tynset. Punkt 5 i vedtaket i 

kommunestyresak 31/18 lød slik: «Det skal legges frem en sak for kommunestyret innen sommeren 

2019 hvor fremtidig struktur og modell for politisk arbeid diskuteres og vedtas.»  

 

Målet med prosessen har vært å få frem en sak til kommunestyret i Tynset der det skal vedtas 

ny politisk struktur som skal gjøres gjeldende fra etter valget 2019. I prosessen har det vært 

gjennomført intervjuer med politisk og administrativ ledelse, en kvantitativ undersøkelse til alle 

folkevalgte, en politikerdag for kommunestyret og en studietur til København for 

formannskapets medlemmer, komiteledere og administrasjonen for å lære om svenske og 

danske kommuners arbeid med medborgerdialog og samskaping. 

 

Ny kommunelov 

Stortinget vedtok en ny kommunelov i mars 2018. Hoveddelen i loven skal tre i kraft fra og 

med det nye kommunestyrets konstituerende møte høsten 2019. Her er det endringer og nye 

bestemmelser som vil få konsekvenser for politisk organisering i Tynset kommune. Den nye 

kommuneloven gir kommunene stor organisasjonsfrihet, men skal også sikre en del 

demokratiske prinsipper. I dette ligger det at det er en del organer som en kommune skal ha. 

Dette er: 

 Kommunestyre 

 Formannskap 

 Kontrollutvalg 

 Administrasjonsutvalg (kan erstattes av en annen ordning etter avtale med de ansatte) 

 Klageorgan 

 

I tillegg er klargjort i ny kommunelov at alle kommuner nå også skal ha: 

 Eldreråd   

 Råd for personer med funksjonsnedsettelse   

 Ungdomsråd   

 

Ut over dette er det stor frihet til å organisere kommunen politisk slik man ønsker det med 

utvalg, kommunedelsutvalg, lokalutvalg, styre for institusjoner, brukerråd, etc. Ny 

kommunelov skiller nå mellom «Folkevalgte organer» (§5-1) og «Andre kommunale organer» 

(§5-2). Felles for begge er at de er å anse som kommunale organer. Dette betyr at alle 

saksbehandlingsregler gjelder for organene; at organene skal ha et reglement, og at 

saksbehandlingsregler, regler for godtgjøring og bekjentgjøring av møte også gjelder for alle 

organer.  

 

Ny kommunelov slår også fast at etter valget 2019, så skal benevnelsen «utvalg» erstatte faste 

utvalg, hovedutvalg og komiteer. Dette betyr at som minimum av endring må Tynset kommune 

skifte navn på dagens komiteer fra «komite oppvekst» til for eksempel «oppvekstutvalget».  

 

De nye utvalgene kan fortsatt være varige eller tidsbegrensede som tidligere. De kan være 

besluttende utvalg (med myndighet), utvalg med innstillingsrett eller «bare» 
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rådgivende/saksforberedende utvalg til kommunestyret. Det kan opprettes arbeidsutvalg for 

alle utvalg, herunder også for formannskapet. Ellers følger det av ny kommunelov, som nevnt 

over, at alle slike utvalg og råd er «folkevalgte organer», med dertil hørende krav. 

 

Styringsdialogen 

Kommunestyret vedtok i møte 29.04.2014 i sak 21/14 å innføre en styringsdialog som legger 

opp til en omfattende prosess med bred involvering av innbyggere, brukere, ansatte og 

politikere. Prosessen er konkret beskrevet og starter med gjennomføring av brukerråd i hver 

virksomhet. Deretter kobles brukere og politikere i dialogmøter. 

 

På grunnlag av kommunestyrets dialogseminar og prioriteringer utarbeider rådmannen – i 

samarbeid med ledere og støttefunksjoner – grunnlaget for budsjettvedtaket kommunestyret 

skal fatte. Arbeidet skal fange opp signalene fra dialogmøtene og kommunestyrets 

dialogseminar/beslutning.  

 

 

 

 
 

Det gjennomføres brukerrådsmøter, dialogmøter og dialogseminar. I dialogmøtene og 

dialogseminaret i andre kvartal er ”grensene” mellom politikk og administrasjon ”visket ut”. 

 

Svakheten ift. brukerrepresentasjon ved dagens ordning er at det er for få representanter fra 

brukerne som involveres. I tillegg må det tydeliggjøres at brukerrepresentanten skal 

representere brukerfellesskapets tankegods og interesser. 

 

Kommune 3.0 

Kommune 3.0 er kort fortalt et tankesett som handler om å involvere flere innbyggere gjennom 

møteplasser og aktiviteter for å utvikle levende og gode lokalsamfunn. Kommunen beveger seg 

fra å være en myndighet eller organisasjon til å være en drivkraft og tilrettelegger for 

utviklingen av lokalsamfunnet.  
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                  Fra myndighet til servicevirksomhet til lokalt fellesskap
Kommune 1.0           

Frem til ca 1970

Kommune 2.0                     

Ca 1970-2007

Kommune 3.0                            

Fra 2007 - 

Kommunen er en myndighet en organisasjon et lokalsamfunn

Kommunen møter 

innbyggerne som
undersåtter kunder

ressursterke, aktive 

samfunnsborgere

Politikernes oppgave er å avgjøre enkeltsaker å styre organisasjonen å lede lokalsamfunnet

Poltikernes virke er

å behandle saker på 

formelle møter med 

formelle dagsordener

å sette mål og økonomiske 

rammer i dialog med fagfolk 

og kunder

prege dagsordenene og stimulere 

aktiviteten i lokalsamfunnet

Politikerne har kontakt med

få innbyggere gjennom 

avgjørelser av 

enkeltsaker

flere innbyggere gjennom 

dialog med brukerråd og 

borgerinvolvering i 

planlegging

mange flere innbyggere gjennom 

møteplasser, aktiviteter og 

hendelser og ved at aktive 

borgere involverer kommunen

Suksesskriteriet for den gode 

kommunen er
rettssikkerhet

faglig kvalitet, 

kundetilfredshet og 

effektivitet

et attraktivt innovativt 

lokalsamfunn, hvor alles 

ressurser er i spill

Den gode medarbeider er 

faglig dyktig og er

opptatt av det korrekte 

og rettferdige

serviceinnstilt, 

imøtekommende og kan leve 

seg inn i innbyggernes 

behov

opptatt av å finne ressurser hos 

alle, bringe mennesker sammen i 

fellesskap, fasilitere og støtte

Den gode leder er god på regler god til styring god til ledelse  
 

Kommune 3.0 betyr at kommunen bestemmer sammen med innbyggerne hva vi skal få til i 

fellesskap. Det gjøres gjennom å mobilisere og stimulere flest mulig til aktivitet og 

inkluderende fellesskap. 

 

Det er behov for samarbeid når det gjelder å løse komplekse samfunnsutfordringer og såkalte 

samfunnsfloker som:  

 

- Økt polarisering i samfunnet 

- Spenninger mellom befolkningsgrupper basert på etnisitet og kulturell bakgrunn 

- Større sosiale forskjeller som inntekt, bolig, utdanning og deltagelse i arbeidslivet 

- Utenforskap, som gir store ulikheter i helse og deltagelse i samfunnet generelt 

- Demografiske endringer, herunder en aldrende befolkning, men også økende 

ungdomsledighet, særlig i Europa 

- Miljøutfordringer med behov for stor omstilling av næringslivet 

- Samferdsel 

- Boligpolitikk, særlig i sentrale områder der mange ikke har mulighet til å skaffe egen 

bolig  

 

Dette betyr at det heller ikke er bærekraft i de norske velferdsordningene slik de fremstår i dag 

i en situasjon med fallende oljepriser og mindre inntekter til landet. Dette krever en ny 

samfunnsmodell fordi ingen part eller enkeltaktør kan klare dette alene. 

 

Samfunnsflokene: 

- Demografiforskyvning: «Eldre-tsunami» 

- Segregering kontra inkludering 

- Større krav til offentlig sektor 

- Avstand til beslutningstakere: «Politikerforakt» 

- Manglende valgdeltagelse 
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- Kompleksiteten i velferdsproduksjonen 

- Innbyggernes forventninger mm.  

 

Kommune 3.0 handler om å lage nærdemokratiske ordninger, utvikle nye medvirknings-

former, innbyggertorg og mobilisering. 

 

Politisk lederskap 

Politikere skal ikke være administrative ledere. Politikere må utvise politisk lederskap. De må 

inneha evne til å i fellesskap finne gode løsninger der det er uenighet. Derfor bør innovasjon og 

endringsarbeid være tema i folkevalgtopplæring. Lederopplæring handler også om den politiske 

ledelsen. Politikere tar selv grep for å utfordre seg selv og våger å tenke nytt om rollen.  

 

Politisk lederskap er  

- å være visjonær, strategisk og innovativ  

- å sette dagsordenen og formulere mål 

- å finne løsninger på utfordringene 

- å skape oppslutning om de løsningene som er valgt. 

- å bygge, utvikle og styrke lokalsamfunnet 

- å fronte kommunen i offentlige sammenhenger 

 

Rapport fra KS-Konsulent 

Rapporten kommer ikke med noen klar anbefaling på hvilken struktur Tynset bør velge for 

politisk organisering i perioden 2019 – 2023. Rapporten er likevel tydelig på at Tynset 

kommune bør utvikle arbeidsformer som legger til rette for, og muliggjør, større grad av 

samskaping og dialogstyring med innbyggere, lag og foreninger, ressurspersoner og næringsliv 

i Tynset kommune. 

 

Funnene fra prosessene som er gjennomført er ikke entydige, men en stor majoritet av 

politikerne ønsker en videreutvikling av det politiske arbeidet der man kommer tettere på og i 

tettere dialog med innbyggere, lag og organisasjoner, ressurspersoner og næringsliv. Dette er i 

tråd med det som kalles «Kommune 3.0» tenkning.  

 

Dermed er det kanskje ikke strukturen i seg selv som blir det avgjørende, men at man greier å 

legge til grunn en arbeidsform som sikrer aktiv og reell medvirkning og medborgerdialog. 

Dette forutsetter at man både har viljen, kunnskapen og holdningen til aktivt å bringe 

innbyggere, næringsliv og lokale ressurser inn i styring og framtidig utvikling av Tynset 

kommune. 

 

På spørsmål fra politikerne om hvilke endringer som må til i komiteene, var det særlig behovet 

for tettere samspill med innbyggere, foreninger og næringsliv som ble løftet frem. På en måte 

opplever politikerne at komitearbeidet fører til at man kommer tettere på innbyggerne. 

Samtidig gir de uttrykk for at det er et potensial til en betydelig forbedret prosess gjennom mer 

systematisk og målrettet innbyggerdialog. Skal man lykkes med strategier for innbyggerdialog, 

så forutsetter det minst tre ting: 

 

• En tydelig politisk vilje. 
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• Et genuint ønske om å engasjere innbyggerne og «dele makt». 

• Strukturer, systemer og arbeidsformer som fremmer og gir mulighet for deltagelse fra 

innbyggerne i kommunen. 

 

Dette handler dermed først og fremst om hvilke arbeidsformer som man ønsker og evner å ta i 

bruk, og at den politiske strukturen støtter disse arbeidsformene. I tillegg ga mange av 

politikerne tilbakemelding om at man ønsket en modell som i større grad kunne tilpasses ulike 

behov. Dette kan for eksempel løses ved at man oppretter et ad-hoc utvalg som betyr at 

ordfører setter sammen et utvalg bestående av tverrfaglig kompetanse og erfaring. På denne 

måten kan man bruke ulike personer eller grupperinger til å jobbe med spesifikke saker, i stedet 

for at en komite kun arbeider med sitt fagområde.  

 

Dagens politiske modell 

Tynset kommune er organisert politisk slik kartet under viser: 

 

 

 
 

 

Organiseringen gjenspeiler en tradisjonell norsk kommune. 

 

 

 



Side 8 av 10 

 

 

Anbefalt modell for politisk organisering  

 

 
 

 

Ny kommunelov spesifiserer at komite som betegnelse må byttes. Den alternative modellen for 

politisk organisering legger derfor opp til at men bytter komite med utvalg og at det kan 

oppnevnes et ad hoc utvalg når det synes hensiktsmessig. Denne modellen gjenspeiler at 

strukturen i seg selv ikke er avgjørende, men at det er arbeidsformen og aktiviseringen av 

innbyggerne som har reell betydning for hva man kan få til i det politiske arbeidet.  

 

Anbefaling 

Rådmannen tilrår at anbefalt modell slik den er skissert i saken vedtas som ny politisk 

organisering i Tynset kommune med virkning fra neste kommunestyreperiode.  

 

Det anbefales videre at reglement for politisk saksbehandling i Tynset kommune rulleres og 

tilpasses nytt politisk organisasjonskart. Herunder tilpassing av arbeidsform for de politiske 

utvalgene. 

 

Politisk delegeringsreglement rulleres. 

 

Styringsdialogen må videreutvikles slik at det tilrettelegges for arbeidsformer som muliggjør 

større grad av samskaping og dialogstyring med innbyggere, lag og foreninger, ressurspersoner 

og næringsliv i Tynset kommune. Lav brukerrepresentasjon og få involverte interessenter er en 

svakhet ved dagens styringsdialog. En omlegging vil sikre at man gjennom det politiske 

arbeidet kommer i tettere dialog med innbyggere, lag og organisasjoner, ressurspersoner og 

næringsliv. 
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø 

Vurdert som ikke relevant for saken. 

 

 

Råd og utvalg 

Etter formannskapets behandling ble saken sendt på høring til eldrerådet, rådet for likestilling 

for funksjonshemmede, internasjonalt råd og de unges råd. 

 

Høringssvar fra kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede Tynset kommune: 

Savner rådenes plassering i styringsdialogen til Tynset kommune. Rådet besitter tankegods og 

kompetanse som burde benyttes bedre i mange sammenhenger. Minner om at kommunen i ny 

kommunelov pålegges å etablere rutiner som sikrer at rådene får saker til behadnling så tidlig at 

uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvikre sakene. Styringsmodellen bør være mer konkret 

i hvordan de beskrevne møtepunktene og saksbehandling skal være/foregå. 

 

Kommentar fra rådmannen: 

Innspillet fra kommunalt råd for likestilling for funksjonshemmede tas med i arbeidet med 

punkt 4 i formannskapets innstilling. 

 

Høringssvar fra eldrerådet: 

Eldrerådet anbefaler at de lovpålagte rådene i kommunen involveres så tidlig som mulig i saker 

som særlig angår deres områder. 

Eldrerådet ber om at rådene får en naturlig plass i kommunestyrets møter, med uttalerett og 

med mulighet for å svare på direkte spørsmål fra kommunestyrerepresentantene. 

 

Kommentar fra rådmannen: 

Innspillet fra eldrerådet tas med i arbeidet med punkt 4 i formannskapets innstilling. 

 

Høringssvar fra internasjonalt råd: 

For å videreutvikle arbeidet og for å oppnå målet om innbyggerinvolvering ønsker rådet 

sammen med de andre rådene i kommunen å se på hvordan en kan kommunisere mer direkte 

og inkluderende med innbyggerne som rådene representerer. 

 

Kommentar fra rådmannen: 

Innspillet fra internasjonalt råd tas med i arbeidet med punkt 4 i formannskapets innstilling. 

 

 

Innstilling: 

1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar ny politisk organisering som beskrevet med 

virkning fra 1. oktober 2019. 

 

2. Reglement for politisk saksbehandling i Tynset kommune rulleres og tilpasses nytt politisk 

organisasjonskart. Herunder tilpassing av arbeidsform for de politiske utvalgene. 

 

3. Politisk delegeringsreglement rulleres og tilpasses ny organisering. 

 

4. Årshjul og styringsdialog videreutvikles for å sikre arbeidsformer som muliggjør større 

grad av samskaping og dialogstyring med flest mulig innbyggere, lag og foreninger, 

ressurspersoner og næringsliv i Tynset kommune. 
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Formannskapet behandlet saken i møte 05.09.2019 : 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar ny politisk organisering som beskrevet med 

virkning fra 1. oktober 2019. 

 

2. Reglement for politisk saksbehandling i Tynset kommune rulleres og tilpasses nytt politisk 

organisasjonskart. Herunder tilpassing av arbeidsform for de politiske utvalgene. 

 

3. Politisk delegeringsreglement rulleres og tilpasses ny organisering. 

 

4. Årshjul og styringsdialog videreutvikles for å sikre arbeidsformer som muliggjør større 

grad av samskaping og dialogstyring med flest mulig innbyggere, lag og foreninger, 

ressurspersoner og næringsliv i Tynset kommune. 

 

 

Kommunestyret behandlet saken i møte 01.10.2019 : 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1. Tynset kommune, kommunestyret, vedtar ny politisk organisering som beskrevet med 

virkning fra 1. oktober 2019. 

 

2. Reglement for politisk saksbehandling i Tynset kommune rulleres og tilpasses nytt politisk 

organisasjonskart. Herunder tilpassing av arbeidsform for de politiske utvalgene. 

 

3. Politisk delegeringsreglement rulleres og tilpasses ny organisering. 

 

4. Årshjul og styringsdialog videreutvikles for å sikre arbeidsformer som muliggjør større 

grad av samskaping og dialogstyring med flest mulig innbyggere, lag og foreninger, 

ressurspersoner og næringsliv i Tynset kommune. 

 

 

 



 

 

For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2019-06-17-904 
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17.06.2019 nr. 904 
 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
 

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om 

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2, § 24-2 og § 24-4. 
 

 

Kapittel 1. Kontrollutvalgets og sekretariatets oppgaver mv. 
 

§ 1. Rammer for kontrollutvalgets myndighet 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. 

 

§ 2. Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje 

ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 3. Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at  

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 
 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med 

revisor 
 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 
 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 

årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 blir 

rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere det 

til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 4. Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 
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§ 5. Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner og 

eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret eller 

fylkestinget om vedtaket er fulgt opp. 

 

§ 6. Innkallinger til møte i kontrollutvalget 

Innkallinger til møte i kontrollutvalget skal sendes til utvalgets medlemmer, ordfører eller fylkesordfører 

og kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlige revisorer. 

 

§ 7. Sekretariatets oppgaver 

Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget og skal påse at de sakene som behandles av 

kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal også påse at kontrollutvalgets vedtak blir 

iverksatt. 

 

 

Kapittel 2. Krav ved egen revisjon, valg og bytte av revisor og uttalelsesrett 

ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
 

§ 8. Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor 

Når kommunen eller fylkeskommunen har egen revisjon, er det kommunestyret eller fylkestinget selv 

som ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger revisjonens leder. Kontrollutvalget innstiller i slike 

saker. Revisjonens leder ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger revisjonens øvrige ansatte. 

 

§ 9. Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav 

Plikten til å utføre regnskapsrevisjon gjelder for alle kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper 

etter kommuneloven § 14-6 første ledd. 

Kommunestyret og fylkestinget velger hvem som skal være regnskapsrevisor for hver av kommunens 

eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger. 

Den oppdragsansvarlige for regnskapsrevisjon etter kommuneloven skal ha en bachelor- eller 

mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert 

revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis fra regnskapsrevisjon. En person 

som var oppdragsansvarlig revisor i en kommune eller fylkeskommune 1. juli 2004, kan likevel fortsette 

som oppdragsansvarlig i den samme kommunen eller fylkeskommunen, selv om personen ikke oppfyller 

kravet i første punktum. 

Representantskapet skal velge regnskapsrevisor når et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt 

oppgavefellesskap etter kommuneloven § 14-8 første ledd utarbeider eget årsregnskap og egen 

årsberetning, og det ikke er fastsatt noe annet i samarbeidsavtalen. 

 

§ 10. Utpeking av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og 

oppdragsansvarlig revisor for eierskapskontroll 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert regnskapsrevisjonsoppdrag, hvert 

forvaltningsrevisjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll. 
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§ 11. Krav ved bytte av regnskapsrevisor 

Før en revisor tar på seg ansvaret for regnskapsrevisjon etter kommuneloven, skal revisoren be om en 

uttalelse fra den reviderte virksomhetens forrige revisor om det foreligger forhold som tilsier at en ny 

revisor ikke bør ta på seg oppdraget. Den forrige revisoren skal uten ugrunnet opphold opplyse skriftlig til 

den nye revisoren om begrunnelsen for sin fratreden. 

Hvis en revisor sier fra seg et oppdrag og fraråder en annen revisor å ta på seg oppdraget, skal revisor 

dokumentere begrunnelsen for å fratre og for rådet. Også den nye revisoren skal dokumentere sin 

begrunnelse for å ta på seg oppdraget i strid med den forrige revisorens råd. 

Hvis det kan ha betydning for den framtidige revisjonen, skal den forrige regnskapsrevisoren uten 

hinder av taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om revisjonsoppdraget til den nye revisoren. 

 

§ 12. Regnskapsrevisors rett til å si fra seg et oppdrag 

Når en kommune eller fylkeskommune deltar i et interkommunalt revisjonssamarbeid, eller har inngått 

avtale med en annen regnskapsrevisor, har regnskapsrevisoren rett til å si fra seg oppdraget hvis 

a) revisoren har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov eller forskrift som den reviderte virksomheten er 

underlagt, og virksomheten ikke iverksetter tiltak som er nødvendige for å rette opp forholdene 
 

b) revisoren ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter lov eller forskrift 
 

c) det foreligger andre særlige grunner. 
 

Revisor skal gi kontrollutvalget og den revisjonspliktige rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier 

fra seg oppdraget som revisor. 

 

§ 13. Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning eller omorganisering av revisors virksomhet  

Hvis flere revisjonsselskaper slår seg sammen, viderefører det nye selskapet de revisjonsoppdragene 

som selskapene hadde før sammenslutningen. Det samme gjelder ved selskapsrettslig omorganisering av 

et revisjonsselskap, og når en personlig drevet revisjonsvirksomhet tas opp i et revisjonsselskap. 

Overføring av revisjonsoppdrag etter første ledd begrenser ikke oppdragsgiverens adgang til å bytte 

revisor. 

Et selskap eller en person som nevnt i første ledd skal uten ugrunnet opphold gi skriftlig melding til 

oppdragsgiveren om sammenslutning, omorganisering eller opptak. 

 

§ 14. Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Revisor skal sende et utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til kommunedirektøren, 

kommunerådet eller fylkesrådet. 

Revisor skal sende et utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til det kommunale eller det 

fylkeskommunale foretaket, aksjeselskapet eller interkommunale selskapet som er gjenstand for 

forvaltningsrevisjon. 

Revisor skal sende et utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til selskapet som er omfattet av 

eierskapskontrollen og til den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierfunksjon. 

Uttalelsen skal i sin helhet fremgå av rapporten. 

 

§ 15. Krav til revisjonskriterier 

Revisor skal etablere revisjonskriterier for det enkelte revisjonsprosjektet. 
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Kapittel 3. Krav til revisor og revisors medarbeidere 

 

§ 16. Krav til revisors uavhengighet 

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen hvis det 

foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisorens uavhengighet og objektivitet. 

Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen eller i en interkommunal samarbeidsordning 

medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

§ 17. Grenser for revisors tilknytning til den reviderte virksomheten 

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen eller fylkeskommunen hvis 

revisoren eller revisorens nærstående har en slik tilknytning til den reviderte eller kontrollerte 

virksomheten eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens 

uavhengighet og objektivitet. 

Nærstående etter første ledd er 

a) revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken 
 

b) revisorens slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og deres ektefeller eller samboere 
 

c) revisorens søsken og deres ektefeller eller samboere 
 

d) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje til revisorens ektefelle eller samboer. 

 

 

§ 18. Grenser for hvilke stillinger, verv og tjenester som revisor kan ha 

Revisor kan ikke 

a) ha andre stillinger i kommunen eller fylkeskommunen 
 

b) ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller er eier av 
 

c) være medlem av styrende organer i en virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i eller er 

eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten utfører revisjon og er organisert som et interkommunalt 

selskap, samvirkeforetak eller aksjeselskap 
 

d) delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, hvis det kan føre til at revisorens interesser kommer i 

konflikt med interessene til kommunen eller fylkeskommunen, eller på annen måte er egnet til å svekke 

tilliten til revisoren 
 

e) utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen, hvis dette er egnet 

til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet 
 

f) yte tjenester som hører inn under den reviderte virksomhetens egne ledelses- og kontrolloppgaver 
 

g) opptre som fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker etter 

domstolsloven § 218. 

 

 

§ 19. Krav til egenvurdering av uavhengighet 

Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune, skal løpende 

vurdere sin uavhengighet. 

Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin 

uavhengighet til kontrollutvalget. 

En skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon. 
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§ 20. Unntak fra taushetsplikten for revisor og revisors medarbeidere 

Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 24-2 femte ledd gjelder også for revisors medarbeidere. 

Hvis det i forbindelse med et revisjonsoppdrag eller annen kontroll framkommer forhold som gir grunn 

til mistanke om at det er begått en straffbar handling, kan revisor og revisors medarbeidere underrette 

politiet uten hinder av taushetsplikten. Hvis det er åpnet etterforskning i en straffesak, kan revisor og 

revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten avgi forklaring og framlegge dokumentasjon til 

politiet om revisjonsoppdrag eller annen kontroll. 

Hvis det er nødvendig for at skatteetaten skal kunne utføre sine kontrolloppgaver, kan revisor og 

revisors medarbeidere uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger til skatteetaten om en persons 

forbindelse med kommunen eller fylkeskommunen. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at kontrollører som er engasjert av bransjeorganisasjoner, kan 

kontrollere hvordan revisjonen er utført. 

 

§ 21. Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet 

Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført og resultatet av revisjonen. 

Dokumentasjonen skal kunne underbygge og gi grunnlag for å etterprøve revisors konklusjoner. Forhold 

som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med angivelse av hva 

revisor har foretatt seg. 

Ved rådgivning og andre tjenester for den reviderte virksomheten skal revisor dokumentere oppdragets 

art, omfang og en eventuell anbefaling. 

Revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet og betryggende måte i minst 10 år. 

 

 

Kapittel 4. Ikrafttredelse og opphevelser 

 

§ 22. Ikrafttredelse og opphevelse av andre forskrifter 

Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget 

ved oppstart av valgperioden 2019–2023. 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner og forskrift 15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 
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 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 35/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.11.19    35/19  
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:      Møtedato:  
35/19  Kontrollutvalget     25.11.19 
 
 
Åpen post 
 
Saksdokumenter: 
 
− Ingen 
 
Saksframlegg: 
 
Hensikten med ”åpen post” er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 
saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 
 
Pga sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes pga behandling av 
taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 
 
Det ligger i sakens natur at det ikke kan fattes enkeltvedtak i saken, bare drøfte aktuelle 
oppfølgingssaker og – temaer. 
 
Det er ikke meldt inn noen temaer ved utsendelse av møteinnkalling. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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