
 MØTEINNKALLING 

  

 KONTROLLUTVALGET I TOLGA KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Torill Bakken tlf.: 908 15 168 

 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører (jf Kommunelovens § 11-5). For å 

begrense antall deltakere av hensyn til smittevern bes evt. publikum om å delta via 

Teams. Lenke kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 

 

MØTEDATO: Mandag 5. oktober 2020 

KL.:  13:30             

STED:  Tolga kommunehus, Storstua 

 

 
 

SAKSLISTE 

 

 

SAK NR. INNHOLD 

 

22/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling      

23/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 17.06.20     

24/2020 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - Tolga kommunes etterlevelse av 

bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen    

25/2020 Prosjektplan – forvaltningsrevisjon 2020 - Oppvekst   Ettersendes  

26/2020 Budsjett 2021 for kontroll og tilsyn i Tolga kommune 

27/2020 Gjennomføring av fjernmøter i kontrollutvalget   

28/2020 Orienteringssaker 

29/2020 Eventuelt  

30/2020 Godkjenning av dagens protokoll   

 

       

 

Vara får tilsendt saksdokumenter, men møter kun etter nærmere avtale.  

 

 

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

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

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

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

saken(e). 

 

 

Mandag 28. september 2020  

For Audun Holte, leder i kontrollutvalget 

 

Torill Bakken 
 

Torill Bakken 

Kontrollutvalg Fjell IKS, Sekretariat for kontrollutvalget 

 
Kopi sendt:  Ordfører i Tolga kommune, Revisjon Fjell IKS, Rådmann i Tolga, Ekspedisjonen for off. 
gjennomsyn, kommunens hjemmeside, 1. vara 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 22/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   05.10.20      22/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

22/20  Kontrollutvalget      05.10.20 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 09.06.20 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 05.10.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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MØTEBOK 

 

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

ARKIV  SAKS- MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 
 

KONTROLLUTVALGET TB 05.10.20 23/20 
 

 

Behandling av saken: 
 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
23/20 Kontrollutvalget 05.10.20 

 
 

Godkjenning av møteprotokoll fra møte 17.06.20 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 17.06.20 (vedlagt) 

 

 
Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

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

redaksjonelle endringer etter tilbakemelding. 

 

 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.06.20 godkjennes. 

 

 
Behandling:  

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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      Tolga kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested: Storstua, Tolga kommunehus og Teams 
Møtedato: Onsdag 17. juni  2020 
Tid:  Kl. 13:30 – 15:15 
Saknr.  16- 21 

 
Til stede på møtet:       Ikke møtt:  
Audun Holte, leder      Trond Peder Carlsen 
Marit Gilleberg, nestleder  via Teams      
Heidi Øien 
Toril Eva Steien  via Teams 
 
 
 
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Torill Bakken   
Fra Revisjon Midt-Norge SA:   Johannes O. Nestvold, via Teams 

  Arnt Haugan, via Teams t.o.m sak 17/20 
Fra administrasjonen:   Rådmann Siv Stuedal Sjøvold, via Teams,  
 
 
  
Merknader: 
Daglig leder i Revisjon Midt-Norge SA ga utvalget en presentasjon av selskapet før sak 18/20. 
 
 
 
Onsdag, 17. juni 2020  
 

Torill Bakken 
 

Torill Bakken 
møtesekretær 
 
 
 
Neste møte: mandag 5. oktober 2020  
 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Tolga_komm.svg
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16/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 17.06.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 17.06.20 godkjennes. 

 
 
     
17/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 20.04.20 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.20 godkjennes. 

 

 

Behandling:  

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.20 godkjennes. 

 

 
     
18/2020 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 

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

prioriterte prosjekter: 

 

1. xxx 

2. xxx 

3. xxx 

4. xxx 

5. xxx 

 

 

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

Revisor var til stede og gikk igjennom risiko- og vesentlighetsanalysen og risikoområdene 

som er beskrevet. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget. 

Utvalget diskuterte planen. En endring i prioritet ble foreslått i møtet.  

 Prosjektene ble satt opp i prioritert rekkefølge: 

 

• 2 Etikk og varsling 

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

til ansatte  

 

• 1 Oppvekst  

o kommunens arbeid med tidlig innsats, spesialundervisning, adferdsvansker 

og annen sammensatt problematikk hos barn og elever  

 

• 3 Helse og omsorg   

o utfordringer knyttet til bygningsmassen, tilrettelegging av tilbudet til 

brukere med sammensatte behov og brukere av hjemmetjenesten  

 

• 4 Planarbeid  

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

hvilke utfordringer en eldre kommuneplan og reguleringsplaner har for 

saksbehandlingen  

 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

 

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 

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

prioriterte prosjekter: 

 

1) 1 Oppvekst  

a. kommunens arbeid med tidlig innsats, spesialundervisning, adferdsvansker 

og annen sammensatt problematikk hos barn og elever  

 

2) 2 Etikk og varsling 

a. opplæring av ansatte i rutiner og regelverk og avklaring av forventninger 

til ansatte  

 

3) 3 Helse og omsorg   

a. utfordringer knyttet til bygningsmassen, tilrettelegging av tilbudet til 

brukere med sammensatte behov og brukere av hjemmetjenesten  

 

4) 4 Planarbeid  

a. evaluering og oppfølging av kommunens interne planverk/delplaner, samt 

hvilke utfordringer en eldre kommuneplan og reguleringsplaner har for 

saksbehandlingen  

 

 

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

 
    
19/2020 Plan for eierskapskontroll 2020-2024  
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Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret 

med følgende innstilling: 

 

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

kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

 

• Abakus AS m/forvaltningsrevisjon 

• Generell eierskapskontroll  

• Tos Asvo AS  

 

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

 

 

Behandling: 

Revisor gikk igjennom helhetlig risiko- og vesentlighetsanalysen i forrige sak. Utvalget 

diskuterte saken. 

Det ble lagt fram forslag om å ta ut Tos Asvo AS fra prioritert liste.  

Sekretariatets forslag med endring foretatt i møtet enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret 

med følgende innstilling: 

 

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

kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

 

• Abakus AS m/forvaltningsrevisjon 

• Generell eierskapskontroll  

 

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

  

 
 
       
20/2020 Oppfølging av forvaltningsrevisjon – internkontroll og 

kvalitetssikring  
 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten  ”Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester”, tas til orientering.   

  

 

Behandling: 

Rådmann var til stede under behandlingen og svarte på spørsmål i fra utvalget.  

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten  ”Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester”, tas til orientering.   

 
 
 
21/2020 Eventuelt    
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker til behandling.  
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MØTEBOK 

 

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

ARKIV  SAKS- MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 
 

KONTROLLUTVALGET TB 05.10.20 24/20 
 

 

Behandling av saken: 
 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
24/20 Kontrollutvalget 05.10.20 

 
 

Forenklet etterlevelseskontroll 2019 – Tolga kommunes etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

 

Saksdokumenter: 

- Attestasjonsoppdrag fra Revisjon Midt-Norge SA vedrørende forenklet 

etterlevelseskontroll, se vedlegg 

 

Saksframlegg: 

 

I kommuneloven § 24-9 er regnskapsrevisor gitt en ny oppgave – Forenklet 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Loven forutsetter en uttalelse på utført 

arbeid med såkalt moderat sikkerhet og er definert nærmere i normer for god kommunal 

revisjonsskikk. 

Basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering skal det innhentes tilstrekkelig informasjon 

for ett eller et fåtall områder, hvor det skal vurderes om det foreligger brudd på lover, 

forskrifter eller vedtak. Revisor skal rapportere til kontrollutvalget om resultatet av 

kontrollene. 

Revisor skal basere sin oppgave på en risiko- og vesentlighetsvurdering og skal senest 30. 

juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget på resultatet av denne kontrollen. Som 

følge av Covid-19 er fristen utsatt til 15.09 for rapportering av kontroll i 2019. 

Kommunedirektøren skal ha kopi av rapporten. 

 

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er å forebygge svakheter og å bidra til at 

egenkontrollen i kommunen blir styrket. Dette vil bygge opp under god økonomiforvaltning, 

åpenhet og tillit til forvaltningspraksisen. Tilstanden skal måles opp mot objektive kriterier. 

Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av 

produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger 

faller inn under forvaltningsrevisjon. 

 

  

Saksvurdering: 

Revisor har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i forbindelse med 

Tolga kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på 

følgende område: 

 

At anskaffelser over 100.000 har skjedd i tråd med anskaffelsesreglene. 

Revisor har kontrollert perioden fra 01.01.2019 – 31.12.2019. 

Revisor har kontrollert fem enkeltanskaffelser for perioden. 

Kriterier er hentet fra Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

Revisors konklusjon: 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er revisor ikke blitt oppmerksom på 

noe som gir grunnlag for å tro at Tolga kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 

bestemmelsene i innkjøpsreglementet, lov og forskrift om offentlige anskaffelser og 
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dokumentet «Offentlige anskaffelser – unntak for egenregi» når det gjelder 

anbudskonkurranse og anskaffelsesprotokoll. 

 

Attestasjonsuttalelsen er en del av kontrollutvalgets rutinemessige oppfølging av 

kommunens økonomiforvaltning. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at revisors uttalelse 

tas til orientering. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om forenklet etterlevelseskontroll i Tolga 

kommune til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 



 
 
 
 
 
Til kontrollutvalget i  
Tolga kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen.  

 

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i forbindelse med Tolga kommunes 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område: 

 

At anskaffelser over 100.000 har skjedd i tråd med anskaffelsesreglene. 

 

Vi har kontrollert perioden fra 01.01.2019 – 31.12.2019.  

 

Vi har kontrollert fem enkeltanskaffelser for perioden. 

 

Kriterier er hentet fra Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 

økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll.  

 

 

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder 

uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig 

kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer 

som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og 

beslektede tjenester) har Revisjon Midt-Norge SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder 

dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i 

gjeldende lovgivning og annen regulering.  

 

Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag 

med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører 

oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har 

foretatt forenklet etterlevelseskontroll. 

 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Org nr:  919 902 310 mva 
Bank:   4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 



Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.  

 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å 

utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors 

skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor 

ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 

 

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Konklusjon 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir 

oss grunn til å tro at Tolga kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i 

anskaffelsesforskriften som gjelder for dokumentasjon av konkurranse.  

 

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt 

påse ansvar med økonomiforvaltningen og til Tolga kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis 

egnet til andre formål 

 
 
 
Stjørdal, 15. september 2020 
 
 

 
Monika Sundt 
Oppdragsansvarlig revisor 

 
 
 
Kopi: 
Kommunedirektøren 
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MØTEBOK 

 

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

ARKIV  SAKS- MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 
 

KONTROLLUTVALGET TB 05.10.20 26/20 
 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

26/20  Kontrollutvalget      05.10.20 

  Formannskapet 

  Kommunestyret 

 

Budsjettforslag 2021 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tolga kommune 

 
 

Saksdokumenter: 

-  Forslag til budsjett 2021 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

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.  

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om 

budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon for 2021 i Tolga kommune. 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Tolga 

kommune for 2021. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften 

av utvalget, og i tillegg kostnadene til sekretariatstjenester for kontrollutvalget og 

kommunens kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens 

reglement for godtgjørelse av folkevalgte, tidligere budsjettall som kontrollutvalget har spilt 

inn, regnskapstall for 2019 og anslag/vedtatte tall fra de interkommunale selskapene som 

utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale 

virksomheten er høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for 

gjennomføring av egenkontroll i virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at 

det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet ønsker gjennom 

budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen. 

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet bygger på gjeldende reglement for godtgjørelse til 

folkevalgte i Tolga kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Tolga kommune og 

Kontrollutvalg Fjell IKS tatt høyde for 5 (6) kontrollutvalgsmøter i året, og kommunen har 

vedtatt at det er 5 medlemmer i kontrollutvalget.  

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på 

kontrollutvalgets arbeid, og det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette.  

Det er av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer 

i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i april 2021 

(Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s fagkonferanse i juni 2021 (Forum for 

kontroll og tilsyn). Posten for opplæring gir et anslag for deltakelse på én sentral konferanse 

eller tilsvarende opplæringstiltak for alle medlemmene. I tillegg er det tatt høyde for 

temakurs. 
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Sekretariat og revisjon: Tolga kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for 

å løse kontroll-, tilsyns- og revisjonsoppgavene. Dette er Revisjon Midt-Norge SA for 

revisjonsoppgaver og Kontrollutvalg Fjell IKS for sekretariatsoppgaver. For begge disse 

selskapene er det representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av 

dette på medlemskommunene. Budsjettsummen for sekretariatstjenester ble vedtatt i 

representantskapet i juni 2020. Samtlige eierkommuner betaler et likt beløp med inntil 6 

møter. 

Når det gjelder revisjonstjenesten har sekretariatet fått oppgitt anslag i fra daglig leder. 

Endelig budsjettall vil foreligge etter selskapets årsmøte i oktober. 

 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen 

til kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via formannskapet, 

dvs. den skal legges ved når budsjettet oversendes fra kommunedirektør til formannskapet 

og fra formannskapet til kommunestyret. 

 

 

Saksvurdering: 

Kommunestyret skal bare vedta den totale rammen for kontroll, tilsyn og revisjon. Etter 

sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 702 500 for kontroll, 

tilsyn og revisjon for Tolga kommune for 2021, en økning på 3 % i fra 2020. 

 

 

Forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tolga kommune for 

2021 på kr 702 500. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

Behandling: 

  

  

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

  

 

Kommunestyrets vedtak: 

 



Ansvar:                Budsjett 2021 Tolga kontrollutvalg

1100

Konto Konto (T) Regnskap 2019 Vedtatt 2020

Forslag 

budsjett 2021 Kommentar

10804 Møtegodtgjøring folkevalgte 24 064kr           30 000kr           36 000kr           Kommunens egne satser, tar høyde for 5 (+1 )møter 

10800 Tapt arbeidsfortj. folkevalgte 10 000kr           10 000kr           Anslag 

10990 Arbeidsgiveravg. 1 955kr              2 500kr              3 000kr            

11151 Bevertning 2 350kr              2 500kr              2 500kr             Bevertning på fem møter og ett virksomhetsbesøk. 

11500 Opplæring/kurs 37 683kr           75 000kr           75 000kr           Beregnet kr. 15.000 pr medlem 

11600 Km.-kost godtgjøring 1 574kr              1 500kr              1 500kr             Anslag 

11704 Transport til kurs 3 440kr              5 000kr              5 000kr             Anslag 

13751 Sekretariatstjenester 159 000kr         169 000kr         177 500kr        Fastsatt av representantskapet juni 2020 

13751 Revisjonstjenester 265 000kr         380 000kr         388 000kr        Anslag. Årsmøtet fastsetter budsjett i oktober 2020. 

13750 Forvaltningsrevisjon u/rammeavtalen 23 250kr           

 Det foreslås ingen forvaltningsrevisjon utenom 

rammeavtalen 

11951 Kontigenter 3 500kr              4 000kr              4 000kr             Medlemsavgift FKT 

11002 Abonnenemt/tidsskrift 425kr                 

13750 Selskapskontroll u/rammeavtalen

 Det foreslås ingen forvaltningsrevisjon utenom 

rammeavtalen 

522 241kr         679 500kr         702 500kr       3 %
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MØTEBOK 

 

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

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

 

KONTROLLUTVALGET TB 05.10.20 27/20 
 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

27/20  Kontrollutvalget      05.10.20 

  Kommunestyret 

 

 
Mulighet for gjennomføring av fjernmøter 
 

 

 

Saksdokumenter: 

- Skriv fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om opphevelse av midlertidig 

forskrift for gjennomføring av fjernmøte av den 24.juni 2020, se vedlegg. 

 

Saksopplysning: 

I skrivet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om opphevelse av midlertidig 

forskrift for gjennomføring av fjernmøte så kommer det frem at opphevelsen gjelder fra og 

med den 1.august 2020. 

Det vises til at landet har begynt å åpne opp, og at det nå kan være forsamlinger på inntil 

200 personer forutsatt at det er mulig å holde 1 meters avstand. Det betyr at folkevalgte 

organer igjen kan ha fysiske møter og allmennheten kan også være til stede. Videre mener 

departementet at den vide adgangen til fjernmøter i kommuneloven § 11-7 er tilstrekkelig 

for at kommunene og fylkeskommunene kan benytte seg av fjernmøter i tiden fremover selv 

om forskriften ikke forlenges. Etter de vanlige bestemmelsene i kommuneloven kan nemlig 

alle organer, også kommunestyret og fylkestinget, ha fjernmøte i nesten alle saker. 

Departementet mener unntakene i den midlertidige forskriften ikke er nødvendige, og 

forskriften vil derfor ikke forlenges. Dersom smittesituasjonen endrer seg, og det innføres 

nye tiltak som vanskeliggjør mulighetene for fysiske møter, vil departementet vurdere om 

hele eller deler av forskriften skal gjeninnføres.  

 

Dette innebærer at kontrollutvalg kan fortsette med fjernmøter også etter 1. august 2020, 

forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første ledd. 

Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, som forbød 

kontrollutvalg å avholde fjernmøter, ble opphevet med forskrift av 13. mars 2020 nr. 278.  

 

 

Saksvurdering: 

Kontrollutvalg kan altså fortsette med fjernmøter etter 1. august 2020, forutsatt at 

kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første ledd.  

I løpet av våren 2020 har vi sett at det er mulig å gjennomføre digitale møter på en 

forsvarlig måte, selv om de fleste nok mener at det likevel er bedre med fysiske møter. 

Kontrollutvalget legger også opp til at det skal være fysiske møter framover, men ser at det 

i enkelte tilfeller kan være aktuelt å gjennomføre digitale møter. Behovet for å kunne 

gjennomføre digitale møter kan være dersom det er enkeltsaker som det haster med å få 

behandlet eller på grunn av smittevernhensyn.  

Når det gjelder smittevernhensyn så tenkes det her på at dersom noen i utvalget blir 

forkjølet eller lettere syk, er man oppfordret til å holde seg hjemme. Dette kan skje på kort 

varsel, og det vil ikke alltid være like enkelt å kalle inn vara på kort varsel. Det kan også 



Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 27/2020 
 

være at noen av medlemmene i utvalget er i risikosonen og av den grunn ikke ønsker å 

delta på fysiske møter. Ved begge disse tilfellene vil de kunne delta via fjernmøte.  

For andre møtedeltagere som skal delta på møtet, som for eksempel for å orientere om en 

sak, så kan de delta via fjernmøte uten at det omfatter tillatelse til å gjennomføre 

fjernmøte. 

 

Det er viktig at det legges til rette for at arbeidet som gjøres i folkevalgte organer ikke 

stopper opp, selv om koronapandemien skulle hindre fysiske møter i lengre tid fremover. De 

strenge smittevernrådene medfører at det skal svært lite til for at en møtedeltaker bør 

melde forfall fra et fysisk møte. Departementet har uttalt at det er tilstrekkelig at bare ett 

medlem sitter i et annet lokale for at møtet defineres som et fjernmøte. 

 

Sekretariatet vil på denne bakgrunn anbefale at kontrollutvalget ber kommunestyret om å få 

mulighet til å avholde digitale møter, under forutsetning av at kontrollutvalgets leder ser det 

som formålstjenlig. Det vil ikke være aktuelt å behandle saker digitalt dersom det er behov 

for å lukke møtet. 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget ser nytten av å kunne avholde digitale møter i enkelte saker, og sender 

saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å avholde møter digitalt iht. 

kommuneloven § 11-7.  

2. Saker som iht. koml. § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan ikke 

behandles i et digitalt møte.  

 

 

Behandling:  

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Edvard Thorolf 
Aspelund 
22 24 72 20 

Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med utbruddet av covid-19 

fastsatt midlertidig forskrift 13. mars 2020 nr. 277 om gjennomføring av fjernmøter i 

kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19. Departementet viser i 

den forbindelse til vårt brev 13. mars 2020 til alle kommunene og fylkeskommunene.  

 

I forskriftens § 6 heter det at forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 1. august 2020. 

Departementet har vurdert om forskriften skal forlenges, men kommet til at det ikke gjøres. 

Forskriften oppheves dermed som planlagt 1. august 2020.  

 

Bestemmelser som gjør unntak fra ordinært regelverk bør kun gjelde dersom det er 

nødvendig som følge av smitteverntiltakene og er forholdsmessige sett opp mot de 

bestemmelsene det er gitt unntak fra. Nå har landet begynt å åpne opp, og det er er mulig 

med forsamlinger på inntil 200 personer hvor alle holder 1 meters avstand. Det vil derfor 

være mulig for folkevalgte organer å ha fysiske møter, og allmennheten kan være til stede.  

 

Siden smitteverntiltakene, som i praksis innebar forbud mot fysiske møter, kom brått på i 

mars, mente departementet at det var en mulighet for at det ikke på forhånd var truffet 

nødvendige vedtak om fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 første ledd. Det var også 

mulighet for at kommuner ikke hadde sikret nødvendige tekniske hjelpemidler slik at alle 

organene kunne ha fjernmøter i tråd med loven i perioden etter "nedstengingen". Det var 

også ansett som nødvendig å kunne diskutere alle saker i fjernmøte siden alle møter måtte 

være fjernmøter, og derfor ble det også gitt unntak fra bestemmelsen i § 11-7 tredje ledd. Det 

var derfor ansett som nødvendig å raskt vedta enkelte unntak for at kommunene og 

Alle landets kommuner og fylkeskommuner   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1476-6 

Dato 

24. juni 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

fylkeskommunene kunne videreføre en så tilnærmet normal politisk virksomhet som mulig 

herunder med muligheter for møter i folkevalgte organer.  

 

Departementet mener behovene for unntakene i den midlertidige forskriften ikke lenger er til 

stede nå som det er mulig med fysiske møter. Det er heller ikke funnet nødvendig eller 

hensiktsmessig å videreføre unntakene som fraviker kommunelovens hovedregel om 

gjennomføring av fjernmøter som er i forskriftens §§ 3-5.  

 

Departementet mener at den vide adgangen til å holde fjernmøter etter kommuneloven § 11-

7 er tilstrekkelig til å dekke kommunens behov for fjernmøter. Vi minner derfor om at loven 

åpner for at kommunestyret eller fylkestinget kan vedta at alle folkevalgte organer kan ha 

fjernmøter, og kommunestyret og fylkestinget kan også selv ha fjernmøter. Det er ikke noe 

krav at en sak må haste for å kunne behandles i fjernmøter, og ordinære møter kan avholdes 

som fjernmøter. 

 

Videre viser departementet til at kommunene og fylkeskommunene nå har hatt mulighet til å 

teste og anskaffe nødvendig teknisk utstyr for fjernmøter, samt treffe nødvendige vedtak 

etter § 11-7 for å sikre at alle organ kan oppfylle lovens krav til fjernmøter. Det er også noe 

tid frem til den midlertidige forskriften oppheves som planlagt, slik at kommunene og 

fylkeskommunene har en viss tid til å gjøre nødvendig grep i tiden som kommer.   

 

Dersom smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak for å begrense smitten som 

igjen gjør det vanskelig med fysiske møter, vil departementet vurdere å gjeninnføre hele eller 

deler av forskriften for en midlertidig periode. 

 

Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

Edvard Thorolf Aspelund 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

 

Alle fylkesmannsembeter 

KS  
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ARKIV  SAKS- MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 
 

KONTROLLUTVALGET TB 05.10.20 28/20 
 

 

Behandling av saken: 
 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
28/20 Kontrollutvalget 05.10.20 

 
 

Orienteringssaker 
 

 

 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Endring oppdragsansvarlig revisor 

• På grunn av interne rokkeringer har Revisjon Midt-Norge SA foretatt en endring i 

oppdragsansvarlig revisor for Tolga kommune. 

Vedlegg 1. 

 

Orienteringssak 2: Pressemelding utsendt 8. juni fra rådmann i Tolga 

 

• Kommunens sendte ut pressemelding angående søksmålsvarsel den 8. juni 2020. 

Vedlegg 2. 

 

Orienteringssak 3: Melding om vedtak i kommunestyret 

 

• Kommunestyret behandlet den 28.08.20 Plan for forvaltningsrevisjon. 

Vedlegg 3. 

 

Orienteringssak 4: Melding om vedtak i kommunestyret 

 

• Kommunestyret behandlet den 28.08.20 Plan for eierskapskontroll. 

Vedlegg 4. 

 

Orienteringssak 5: Pressemelding utsendt 4. september fra rådmann i Tolga 

 

• Kommunens sendte ut pressemelding angående kommunens svar på søksmålsvarsel 

den 4. september 2020. 

Vedlegg 5. 

 

Orienteringssak 6: Tolkning av kommuneloven §23-5 

• Forum for kontroll og tilsyn har forespurt kommunal- og 

moderniseringsdepartementet om kommunedirektøren kun skal gis anledning til å 
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uttale seg i saker som gjelder gjennomførte kontroller, eller om han eller hun også 

skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder:  

✓ valg av revisjonsordning og revisor,  

✓ valg av sekretariat for kontrollutvalget,  

✓ budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller  

✓ årsmeldinger for kontrollutvalget. 

Vedlegg 6. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 





Emne Pressemelding - til informasjon 

Fra Siv Stuedal Sjøvold

Til TO Kommunestyret

Kopi TO Enhetsledere; Fellestjenesten; Mona Randen; Terje Bakken; Bjørn Morten Galåen; Leif M Kristoffersen; Liz 
Lauritzen Skårn; Torill Bakken; Audun Jarl Holte

Sendt onsdag 8. juli 2020 16:39

Pressemelding:
Kommunen har i dag mottatt søksmålsvarsel mot Fylkesmannen i Innlandet og Tolga kommune, med 
svarfrist 31.08.20, fra advokat Skjerdal som representerer to av brødrene i vergemålssaken. Tolga 
kommune tar varselet til etterretning. Vi vil bruke tiden fram til svarfrist til å gjennomgå 
dokumentasjon og innhold i varselet.

Vi er gjort kjent med at advokat Skjerdal går til VG og NRK med dette kl 1800
Vår advokat mottok dette varselet kl 1540 i ettermiddag – og vil bruke tiden framover til å 
gjennomgå dette. 
Ved spørsmål eller om dere blir kontaktet, så henvis til meg 

Med hilsen

Siv Stuedal Sjøvold
Rådmann

Telefon: 91527252
Mobil: 

Tolga kommune 
2540 Tolga 
Telefon 62496500 
postmottak@tolga.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at e-post kan bli journalført som offentlig post i tråd med 
kommunens rutiner. 

Pressemelding - til informasjon 
11:17

Side 1 for Hurtignotater 7
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                              Sentraladministrasjonen 
  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr:   940 192 404  
2540  TOLGA Kommunehuset 62 49 65 00 62 49 65 97  Bankgiro:   1885.06.01514 
E-post: postmottak@tolga.kommune.no   

TOLGA KOMMUNE

   
 
 
  
 Dato: 28.08.2020 
 
 
Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 
20/733-3 5466/20 033 Live Mestvedthagen Ryen   
 
 
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONEN 
2020 - 2024 KONTROLLUTVALGSSAK 
 
 
 
Fra møtet i Kommunestyret den 27.08.2020, saksnr 62/20.  
 
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende 
innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024, med følgende 
prioriterte   
           prosjekter: 

 
1) 1 Oppvekst  

a. kommunens arbeid med tidlig innsats, spesialundervisning, adferdsvansker og 
annen sammensatt problematikk hos barn og elever  

 
2) 2 Etikk og varsling 

a. opplæring av ansatte i rutiner og regelverk og avklaring av forventninger til 
ansatte  

 
3 ) 3 Velferd   

a. utfordringer knyttet til bygningsmassen, tilrettelegging av tilbudet til brukere 
med sammensatte behov og brukere av hjemmetjenesten  

 
4)    4 Planarbeid  

a. evaluering og oppfølging av kommunens interne planverk/delplaner, samt hvilke 
utfordringer en eldre kommuneplan og reguleringsplaner har for saksbehandlingen  

 
 



Tolga kommune

Vår ref. : 20/733-3 2

2.Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.  
 
 
 
 
Klageadgang: 
I henhold til Forvaltningsloven § 28 er det anledning til å klage på vedtaket. 
Fristen for klage er 3 – tre - uker fra mottagelse av dette brev  (Fvl. § 29). 
Eventuell skriftlig klage sendes avsenderen av denne meldingen, som også kan gi råd og 
veiledning. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Live Mestvedthagen Ryen 
Fagleder informasjon service,IKT/ Møtesekretær for utvalget 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr:   940 192 404  
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E-post: postmottak@tolga.kommune.no   

TOLGA KOMMUNE

Kontrollutvalg Fjell IKS   
Os Kommunehus 
 
2550 OS I ØSTERDALEN 
 Dato: 28.08.2020 
 
 
Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 
20/732-3 5465/20 033 Live Mestvedthagen Ryen   
 
 
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-
2024 KONTROLLUTVALGSSAK 
 
Fra møtet i Kommunestyret den 27.08.2020, saksnr 61/20.  
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 
 

 Abakus AS m/forvaltningsrevisjon 
 Generell eierskapskontroll  

 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen. 
  
 
Klageadgang: 
I henhold til Forvaltningsloven § 28 er det anledning til å klage på vedtaket. 
Fristen for klage er 3 – tre - uker fra mottagelse av dette brev  (Fvl. § 29). 
Eventuell skriftlig klage sendes avsenderen av denne meldingen, som også kan gi råd og 
veiledning. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Live Mestvedthagen Ryen 
Fagleder informasjon, service,IKT/ Møtesekretær for utvalget 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 



Emne til orientering svar på søksmålsvarsel "Tolga-saken"

Fra Siv Stuedal Sjøvold

Til TO Kommunestyret

Kopi Torill Bakken

Sendt fredag 4. september 2020 18:06

Følgende pressemelding er i ettermiddag lagt ut på kommunens hjemmeside: 

Pressemelding-svar på søksmålvarsel
Tolga kommune har i dag via vår advokat oversendt svar på søksmålsvarsel til 
advokat Skjerdal i «Tolga-saken». Kommunen vil ikke på nåværende tidspunkt 
kommentere svaret utover det som der er skrevet. Eventuelle spørsmål kan rettes til 
kommunens advokat i saken, Kristian Foss Aalmo i advokatfirmaet Storeng, Beck & 
Due Lund (SBDL) AS.
Siv S. Sjøvold
Rådmann

Når det gjelder innsyn i dette svaret fra Tolga kommune, så inneholder faktadelen mange 
sensitive personopplysninger. Vi har derfor bedt guttenes advokat om å avklare med sine 
klienter om de samtykker til at hele svaret sendes/utleveres eller om deler skal unntas. 
Inntil dette er avklart vil alle pressehenvendelser besvares fra vår advokat/oss med at vi 
inntil videre avventer tilbakemelding på vårt spørsmål fra brødrenes advokat om de 
samtykker til at vårt svar kan utgis i sin helhet. 

Jeg kan si så mye som at vi erkjenner ikke rettslig ansvar og kravet avvises. 
De rettslige forhold er selvsagt grundig vurdert av våre advokater. 

Ta gjerne kontakt med meg eller ordfører om dere har spørsmål
God helg! 

Med hilsen

Siv Stuedal Sjøvold
Rådmann

Telefon: 91527252
Mobil: 

Tolga kommune 
2540 Tolga 
Telefon 62496500 
postmottak@tolga.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at e-post kan bli journalført som offentlig post i tråd med 
kommunens rutiner. 

til orientering svar på søksmålsvarsel "Tolga-saken"
mandag 7. september 2020 11:22
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Signe Bechmann 
22 24 72 64 

Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 20. mai 2020 vedrørende 

tolkningen av kommuneloven § 23-5 andre setning. I brevet spør dere om bestemmelsen 

innebærer at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

gjennomførte kontroller, eller om han eller hun også skal gis anledning til å uttale seg i saker 

som gjelder 

- valg av revisjonsordning og revisor, 

- valg av sekretariat for kontrollutvalget, 

- budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller 

- årsmeldinger for kontrollutvalget. 

 

Dere spør også om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren etter 

bestemmelsen. 

 

Departementet vil i det følgende besvare spørsmålene deres. 

 

Hvilke saker kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i 

Generelle kommentarer 

Det framgår av kommuneloven § 23-5 at  

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 

fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, 

skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 

behandler saken. 
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En naturlig språklig forståelse av ordlyden i § 23-5 andre setning er at kommunedirektøren 

skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler enhver sak som skal 

oversendes til kommunestyret. Isolert sett synes bestemmelsen dermed å legge opp til at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i alle saker der kontrollutvalget skal 

oversende saken til kommunestyret, uavhengig av hva saken dreier seg om.  

 

Dersom man ser bestemmelsen i sammenheng med første setning, kan man forstå den som 

at kommunedirektørens uttalelsesrett er begrenset til saker der kontrollutvalget skal 

rapportere om "resultatene av sitt arbeid". Formuleringen "sitt arbeid" er ikke begrenset til 

gjennomførte kontroller. En slik forståelse av ordlyden utelukker derfor heller ikke at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i forbindelse med andre typer 

rapporteringer til kommunestyret.  

 

Forarbeidene til bestemmelsen er ikke helt tydelige på hvilke typer saker som skal forelegges 

kommunedirektøren. Det framgår av merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018) 

side 405 at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

"gjennomførte kontroller". At forarbeidene bruker formuleringen "gjennomførte kontroller" kan 

indikere at det kun er i forbindelse med rapporteringer om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller at plikten til å forelegge saken for 

kommunedirektøren inntrer.  

 

Departementet mener likevel at man ikke bør legge for mye vekt på at forarbeidene bruker 

formuleringen "gjennomførte kontroller". Etter ordlyden til bestemmelsen skal 

kommunedirektøren gis uttalelsesrett i saker som "skal" oversendes til kommunestyret. 

Saker som "skal" oversendes til kommunestyret vil naturligvis omfatte alle saker som etter § 

23-5 første setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes. Etter 

forskriften har kontrollutvalget ikke bare plikt til å rapportere til kommunestyret om 

gjennomførte kontroller, men også om enkelte andre forhold. For eksempel følger det av 

forskriften § 3 at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret dersom 

regnskapsrevisorens påpekninger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 ikke blir rettet eller 

fulgt opp. 

 

Departementet kan ikke se at ordlyden og forarbeidene samlet sett gir tilstrekkelige 

holdepunkter for å fastslå at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i 

saker som gjelder gjennomførte kontroller. Dersom det var lovgivers intensjon å begrense 

kommunedirektørens uttalelsesrett på denne måten, er det nærliggende at dette ville 

kommet klarere fram av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen. 

 

Departementet vil også vise til at bestemmelsen i § 23-5 andre setning er en ren videreføring 

av kommuneloven av 1992 § 77 nr. 6 andre setning, se merknaden til bestemmelsen i Prop. 

46 L (2017–2018) side 405. Forarbeidene og tolkningsuttalelsene til § 77 nr. 6 er dermed 

også relevante for forståelsen av § 23-5. I en tolkningsuttalelse fra 2010 (10/9262-ERA) la 

departementet til grunn at plikten til å forelegge saker for kommunedirektøren etter § 77 nr. 6 

andre setning i hvert fall omfattet de sakene som kontrollutvalget skulle rapportere til 
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kommunestyret etter den tidligere kontrollutvalgsforskriften. Denne forskriften er nå erstattet 

av forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

 

Departementet legger derfor til grunn at § 23-5 andre setning innebærer at 

kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som etter § 23-5 første 

setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes til kommunestyret. Det vil 

si at kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

"resultatene" av kontrollutvalgets "arbeid", og i saker som etter forskriften §§ 3, 4 eller 5 skal 

oversendes.   

 

Videre kan det også tenkes tilfeller der det ikke følger av lov eller forskrift at en sak skal 

oversendes til kommunestyret, men der saken likevel skal oversendes. Dette kan for 

eksempel være aktuelt der kommunestyret eksplisitt har bedt kontrollutvalget om at saken 

skal oversendes, eller der kontrollutvalget selv har bestemt at saken skal oversendes. Når 

det gjelder denne typen saker, legger departementet til grunn at spørsmålet om 

kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil avhenge av innholdet i saken. Departementet 

viser til at § 23-5 andre setning må ses i sammenheng med det alminnelige prinsippet om at 

en sak skal være så godt opplyst som mulig før et vedtak treffes. Man må derfor blant annet 

se hen til om en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før 

kontrollutvalget skal behandle den. 

 

Valg av revisjonsordning og revisor, og valg av sekretariat for kontrollutvalget 

Det følger av § 24-1 tredje ledd at kommunestyrets vedtak om valg av revisjonsordning og 

revisor skal treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Videre følger det av § 23-7 sjette ledd 

at kommunestyrets vedtak om sekretariat for kontrollutvalget skal treffes etter innstilling fra 

kontrollutvalget. Bestemmelsene sier ikke noe om hvorvidt kommunedirektøren skal gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker. 

 

Som nevnt følger det av § 23-5 andre setning, jf. første setning, at kommunedirektøren skal 

gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder "resultatene" av 

kontrollutvalgets "arbeid". Når kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg av 

revisjonsordning og revisor, eller om valg av sekretariat for kontrollutvalget, vil dette ikke 

være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid. Dette tilsier at 

kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler 

denne typen saker.  

 

Departementet vil vise til at både revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være 

uavhengig av kommunens administrasjon. Dette skyldes at revisor har en viktig oppgave i å 

føre kontroll med administrasjonen. Videre har sekretariatet for kontrollutvalget en viktig 

oppgave i å forberede saker for kontrollutvalget, og i å påse at kontrollutvalgets vedtak blir 

iverksatt. At revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være uavhengige av 

administrasjonen tilsier at kommunedirektøren ikke bør gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget skal behandle saker som gjelder valg av revisor og sekretariat. De 
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hensynene som begrunner at kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil etter 

departementets vurdering ikke gjøre seg gjeldende i denne typen saker. 

 

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker 

som gjelder valg av revisor og revisjonsordning, og valg av sekretariat for kontrollutvalget. 

 

Budsjettforslag for kontrollarbeidet 

Det følger av forskriften § 2 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for 

kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 

kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  

 

Når kontrollutvalget oversender forslag til budsjett for kontrollutvalget i kommunen, vil dette 

ikke være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid, jf. § 23-5 første 

setning. Dette tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget behandler denne typen saker. 

 

Kommunedirektøren har ansvar for det samlede budsjettet i kommunen. Det kan derfor 

argumenteres for at en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før 

kontrollutvalget skal behandle den. På den andre siden vil departementet vise til at budsjettet 

for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens 

administrasjon. Departementet mener derfor at gode grunner tilsier at kommunedirektøren 

ikke bør gis anledning til å uttale seg i denne typen saker. 

 

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker 

som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet. 

 

Årsmeldinger for kontrollutvalget 

Spørsmålet om kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om årsmeldinger som 

skal oversendes til kommunestyret, vil etter departementets vurdering avhenge av 

årsmeldingens innhold. Dersom årsmeldingen inneholder opplysninger om resultater av 

kontrollutvalgets arbeid, legger departementet til grunn at kommunedirektøren skal gis 

anledning til å uttale seg i saken, jf. § 23-5 første setning. Departementet viser til drøftelsene 

over og våre tidligere vurderinger i sak 10/9262-ERA. 

 

Hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren 

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren 

etter § 23-5 andre setning, vil departementet vise til at bestemmelsen bare fastslår at 

kommunedirektøren skal "gis anledning" til å uttale seg. Bestemmelsen sier ikke noe om 

hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren. Departementet legger derfor til 

grunn at det er opp til kontrollutvalget i den enkelte kommune å avgjøre hvordan dette skal 

gjøres. En praktisk løsning kan være at sekretariatet for kontrollutvalget forelegger saken for 

kommunedirektøren som en del av sin saksforberedelse, jf. forskriften § 7. 
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Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

Signe Bechmann 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 



Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 29/2020 
 

MØTEBOK 

 

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

ARKIV  SAKS- MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 
 

KONTROLLUTVALGET TB 05.10.20 29/20 
 

 

Behandling av saken: 
 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
29/20 Kontrollutvalget 05.10.20 

 
 

Eventuelt  
 

 

Saksdokumenter:  

-Ingen  

 

 

Saksutredning: 

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

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

 

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

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

 

 

 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 



Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 30/2020 
 

MØTEBOK 

 

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

ARKIV  SAKS- MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 
 

KONTROLLUTVALGET TB 05.10.20 30/20 
 

 

Behandling av saken: 
 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
30/20 Kontrollutvalget 05.10.20 

 
 

Godkjenning av dagens protokoll – 5. oktober 2020 
 

 

Saksopplysninger: 

Det anbefales at protokollen gjennomgås og godkjennes etter møtet. Protokollen vil bli 

offentliggjort på våre nettsider umiddelbart etter godkjenning. 

 

 

Saksopplysninger: 

Protokollen gjennomgås i møtet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 5.oktober 2020, godkjennes. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Vedtak: 
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