
 MØTEINNKALLING 
  
 KONTROLLUTVALGET I TYNSET KOMMUNE 

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

 
 
MØTEDATO: Tirsdag 5. september 2017 (utsatt møte 01.06.17) 
KL.:   13:00  
STED:    Møterom, grupperom Kommunstyresalen, Tynset rådhus 
 

Kontrollutvalget i Tynset avholder sine møter for åpne dører. 
 

SAKSLISTE 
 
SAK NR. INNHOLD 
 
16/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 
17/2017 Protokoll fra møte 20.04.17 
18/2017 Valg leverandør forvaltningsrevisjon  
19/2017 Tertialregnskap Tynset kommune 1. tertial 2017 
20/2017 Reglement for kontrollutvalget 
21/2017 Orienteringssaker 
22/2017 Åpen post 
 
 
 

Varamedlemmer mottar innkallingen kun til orientering, og møter ikke uten særskilt innkalling 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 

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

 
 
 
Os i Ø. 29. august 2017 
 
Norvald Veland 

	  
Norvald	  Veland	  
Møtesekretær 
For Odd Eirik Resell, leder i kontrollutvalget   
 
 
Kopi sendt:  Ordfører i Tynset kommune 
  KPMG v/Ingunn Strand Olsson 
  Til offentlig gjennomsyn 



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

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 16/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   05.09.17     16/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
16/17  Kontrollutvalget      05.09.17 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Saksdokumenter: 
   Sakliste til møte 05.09.17 
 
 
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 05.09.17 godkjennes.   
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 17/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   05.09.17     17/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
17/17  Kontrollutvalget      05.09.17 
 
 
Møteprotokoll fra møte 20.04.17 
  
Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 20.04.17 (vedlagt) 
 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 
Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 21.04.17. Sekretariatet har mottatt 
mindre endring som er inntatt i endelig protokoll. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.17 godkjennes. 
 
  
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Tynset kommune  
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Møtested:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Formannskapssalen,	  Tynset	  Rådhus	  
Møtedato:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Torsdag	  20.	  april	  2017	  	  
Tid:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kl.	  13:00	  
Saknr.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  -‐	  15	  
 
Til	  stede	  på	  møtet:	  
 
Medlemmer:	   	   	   	   	   Forfall:	  	  
Odd	  Erik	  Resell	   	   	   	   Signe	  Marit	  Lium	  
Ingrid	  Lium	   	   	   	   	  
Ketil	  Leteng	  
Marit	  Motrøen	  
Terje	  Hylen	  
 
Merknader:	  
Ordfører	  Merete	  Myhre	  Moen	  deltok	  innledningsvis	  i	  møte.	  	  Møtesekretær	  presenterte	  en	  
presentasjon	  om	  kontrollutvalgets	  oppgaver	  og	  rolle	  samt	  hvilke	  saker	  kontrollutvalget	  har	  
behandlet	  i	  siste	  periode.	  	  Ordfører	  ønsker	  å	  delta	  i	  2	  møter	  i	  kontrollutvalget	  for	  nærmere	  
dialog	  og	  at	  rådmann	  i	  større	  grad	  blir	  invitert	  for	  å	  orientere	  om	  aktuelle	  saker	  
kontrollutvalget	  ønsker	  nærmere	  belyst.	  
	  
Andre:	  	  
Fra	  Kontrollutvalg	  Fjell	  IKS:	   	  	   Norvald	  Veland	  
Ordfører:	   	   	   	   Merete	  Myhre	  Moen	  (dialogmøte	  og	  sak	  11/17)	  
Fra	  administrasjonen:	  	   	   Rådmann	  Arild	  Einar	  Trøen	  	  (sak	  11/17)	  
	   	   	   	   	   Økonomisjef	  Per	  Østigard	  	  	  	  (sak	  11/17)	  
Frå	  revisjon	  KPMG	   	   	   Ingunn	  Olsson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (sak	  11/17)	  
	  
Møtet	  ble	  avsluttet	  kl.	  15.30.	  	  	  
	  
	  
Tynset,	  20.	  april	  2017	  
Norvald Veland 
Norvald	  Veland	  
møtesekretær	  
	  
Neste	  møte:	  Torsdag	  1.	  juni	  2017	  	  
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09/2017       Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 20.04.17  godkjennes. 
 
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 20.04.17 godkjennes.  
 
 
 
 
10/2017 Protokoll fra møte 21.02.17 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.02.17 godkjennes. 
  
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.02.17 godkjennes. 
 
 
 
 
11/2017 Årsoppgjør Tynset kommune 2016 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tynset kommunes årsregnskap for 2016 oversendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Behandling:  
Økonomisjef gjennomgikk hovedtall med budsjettavvik for året 2016 og nøkkeltallene fra 
Kommunal Rapport.  Rådmann og økonomisjef svarte utfyllende på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer underveis. Revisor refererte til revisjonsberetningen som ikke hadde noen 
merknader til årsregnskap og årsmelding for Tynset kommune 2016. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tynset kommunes årsregnskap for 2016 oversendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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12/2017         Konkurransegrunnlag forvaltningsrevisjon          
    

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Forslag til kravspesifikasjon/prosjektbeskrivelse fra Abakus AS omarbeides som følger: 

1. Hvilke vurderingskriterier lå til grunn for kommunens valg og forhandlinger om 
kjøp av «Jordkjendbygget»?   

2. Hva var grunnlaget for at forhandlinger gikk med leietaker og ikke direkte med 
eier av bygget når det samtidig skulle foretas store investeringer i bygget? 

3. Ble forhandlingsprosessen tilstrekkelig grad forankret politisk og hvilke fullmakter 
var gitt politisk? 

4. Ble anbud anskaffelse lokaler til ny brannstasjon utlyst samt innhenting anbud 
nødvendig ombygging? 

5. I hvor stor grad ble brukere (Midt-Hedmark brann- og redning IKS) involvert og 
andre nødvendige instanser som bl.a. Arbeidstilsynet som skulle godkjenne de 
nødvendige bygningsmessige installasjoner? 

Ovenstående bes inntatt i kravspesifikasjon/prosjektbeskrivelsen som utsendes ved 
innhenting av anbud. 
 
Rapport ønskes ferdig for behandling i kontrollutvalgets møte den 28.09.17.  Tilbydere 
bør forholde seg til en ramme innenfor kr. 100.000. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gjennomgikk spørsmål og forslag til kravspesifikasjon og gjorde en 
endring og en tilføyelse til innstilling til vedtak. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Forslag til kravspesifikasjon/prosjektbeskrivelse fra Abakus AS omarbeides som følger: 

1 Hvilke vurderingskriterier lå til grunn for kommunens valg og forhandlinger om 
kjøp av «Jordkjendbygget»?   

2 Hva var grunnlaget for at forhandlinger gikk med leietaker og ikke direkte med 
eier av bygget når det samtidig skulle foretas store investeringer i bygget? 

3 Ble forhandlingsprosessen tilstrekkelig grad forankret politisk og hvilke fullmakter 
var gitt politisk? 

4 Ble anbud anskaffelse lokaler til ny brannstasjon utlyst samt innhenting anbud 
nødvendig ombygging? 

5 I hvor stor grad ble brukere (Midt-Hedmark brann- og redning IKS) involvert og 
andre nødvendige instanser som Arbeidstilsynet som skulle godkjenne de 
nødvendige bygningsmessige installasjoner? 

6 Har kommunen gjennomført risikovurderinger i planleggings/beslutningsgrunnlag 
for investeringsprosjektet? 

Ovenstående bes inntatt i kravspesifikasjon/prosjektbeskrivelsen som utsendes ved 
innhenting av anbud. 
 
Rapport ønskes ferdig for behandling i kontrollutvalgets møte den 28.09.17.  Tilbydere 
bør forholde seg til en ramme innenfor kr. 100.000. 
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13/2017         Innkommet sak – deltakelse forvaltningsrevisjon 
Midt-Hedmark brann og redning IKS 

  
    
Sekretariatets forslag til vedtak:  

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Tynset kommune for 2017-2020 
og vedtar oppstart av en forvaltningsrevisjon knyttet til Midt-Hedmark brann- og 
redningsvesen IKS sine varslingsrutiner.  

2. Prosjektet er et fellesprosjekt for kontrollutvalgene i eierkommunene Elverum, Trysil, 
Tynset, Våler, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Engerdal og Tolga.  

3. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS. 
4. Prosjektet har følgende problemstillinger: 

1) Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen 
håndtert dokumenterte henvendelser med påstander om kritikkverdige 
forhold/varsler fra ansatte i perioden 2010-2017? 

2) Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene 
underproblemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk? 

5. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør 
undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalgene.  

6. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 27 timer (totalt 250 timer) og 
ferdigstilles innen 31.10.17. 

7. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av 
utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, 
legger sekretariatet saken fram for kontrollutvalget. 

 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte igjennom henvendelsen og innstilling til vedtak.  I innstilling 
gjøres i pkt 4.1 i linje 2 påstander om til henvisninger varslinger.  Videre henvises til 
Arbeidsmiljølovens §2,5 og §3,6 som omhandler håndtering av varslingssaker. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Tynset kommune for 2017-2020 
og vedtar oppstart av en forvaltningsrevisjon knyttet til Midt-Hedmark brann- og 
redningsvesen IKS sine varslingsrutiner.  

2. Prosjektet er et fellesprosjekt for kontrollutvalgene i eierkommunene Elverum, Trysil, 
Tynset, Våler, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Engerdal og Tolga.  

3. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS. 
4. Prosjektet har følgende problemstillinger: 

1) Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen 
håndtert dokumenterte henvendelser med henvisninger til varslinger om 
kritikkverdige forhold/varsler fra ansatte i perioden 2010-2017? 

2) Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene 
underproblemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk? 

3 Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør 
undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalgene.  

4 Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 27 timer (totalt 250 timer) og 
ferdigstilles innen 31.10.17. 
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5 Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av 
utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, 
legger sekretariatet saken fram for kontrollutvalget. 

Det henvises videre til Arbeidsmiljølovens §2.5 og §3.6 som omhandler håndtering av 
varslingssaker  
 
 
 
 
14/2017 Orienteringssaker 
 
Saksdokumenter: 

 
• Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 33/17 den 28.03.17 

Valg av leverandør sekretariat for kontrollutvalget perioden 2017-2020; 
Behandling: 
Odd Erik Resell, PP ble erklært habil. 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
Vedtak i kommunestyret 28.03.17: 
Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret at Kontrollutvalg Fjell IKS blir 
valgt for kontrollutvalget for perioden 2017-2020. 
 

• Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 26/17 den 28.03.17  
Evaluering, oppfølging og avrunding av omstilling i helse- og omsorgssektoren: 
1.Kommunestyret tar den foreliggende evalueringsrapporten til etterretning og finner   
at den danner en tilfredsstillende beskrivelse av hvordan rådmannen har fulgt opp 
vedtak i sak 56/16. 
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at en nå, på grunnlag av de tiltak som 
beskrives i rapporten, kan gå videre med arbeidet mot en overgang fra 
omstillingsmodus til utviklingsmodus med fokus på et kontinuerlig forbedringsarbeid i 
sektoren. 
3. Kommunestyret vil bidra til at det gis politiske føringer i utformingen med en 
revidert arbeidsgiverstrategi, og at dette ses i sammenheng med høringen av en ny 
kommunikasjonsstrategi og en felles gjennomgang av lov og avtaleverk for ansatte, 
tillitsvalgte og ledere. 
Evalueringsrapporten følger også vedlagt til orientering. 

  
• Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Tynset kommune. 

Vedlagt følger skatteetatens kontrollrapport i brev av 15.02.17.  Kontrollrapporten 
har ingen anmerkninger og skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger 
for 2016 verken gitt pålegg eller anbefalinger. 

 
• Fagkonferanse Kontroll og tilsyn 7-8. juni 2017 

Vedlagt følger invitasjon til fagkonferanse som FKT (Forum for Kontroll og Tilsyn) 
og årsmøte som skal avholdes i Tromsø 7. – 8. juni. 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saker tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Saker ble tatt til orientering. 
Ingen deltakelse fra Tynset kontrollutvalg på fagkonferansen Kontroll og tilsyn den 7.-8. 
juni. 
 

 
 
 
 
15/2017 Åpen post 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Forslag til sekretariatets møteplan for 2017 ble gjennomgått og diskutert. 
Kontrollutvalget vedtok følgende tilføyelser:’ 
 Økonomi – møter der tertialrapport behandles: 01.06.17 og 28.09.17 
 Møte/deltakelse fra ordfører: ( 2 årlig)             28.09.17 
 Oppfølgingssaker:                                          Oversikt oppdateres til hvert møte 
 
I sak 46/16 29.11.16 fremla sekretariatet utkast til reglement for kontrollutvalget.  
Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak: 
Framlagt utkast er godt supplement for Kontrollutvalget og synes dekkende for 
kontrollutvalget sitt arbeid og ansvarsområde. 
Kontrollutvalget vedtok at reglementet sendes utvalgets medlemmer og at dette gjennomgås 
på nytt i nest møte 1. juni.. 
 
Sekretariatet har gjort henvendelse til øvrige kontrollutvalg som er deleiere i FARTT i 
henhold til vedtak sak 05/17 om gjennomføring av selskapskontroll.  Alvdal kontrollutvalg 
har svar positivt at de ønsker å delta, Folldal har utsatt saken.  Øvrige kontrollutvalg, Tolga og 
Rendalen har ikke behandlet henvendelsen. 
Tynset kontrollutvalg har ingen motforestillinger til at en av de øvrige kommuner er bestiller 
av selskapskontrollen da de har revisjonsavtale som inkluderer selskapskontroll og dermed 
ikke vil få ekstra kostnader.  For Tynset vil det ikke medføre økt kostnad/fordeling. 
 
  
  



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

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 18/17 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   05.09.17      18/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
18/17  Kontrollutvalget      05.09.17  
 
 
      
Valg av leverandør – Forvaltningsrevisjon  
 
 
Saksdokumenter: 

• Kontrollutvalgets vedtak i sak 12/2017 Ikke vedlagt 
• Abakus innhentet tilbud og innstilling 24.08.17  Unnt. Off jfr off.loven §15 
• 5 tilbud  Unnt. off jfr off.loven §15 

Innstilling og anbud sendt pr. A-post 29.08.17 til utvalgets medlemmer 
 
Saksframlegg: 
 
Kontrollutvalget i Tynset fattet i møte sak 12/17 slikt vedtak: 
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre forvaltningsrevisjon på investeringsprosjekter 
knyttet til etablering av ny brannstasjon.  Abakus AS bes lyse ut prosjektet på anbud 
snarest samt ber om prosjektbeskrivelse. 
Sekretariatet sendte i etterkant av møte henvendelse til Abakus AS i mail den 23.02.17. 
29.03.17 purret sekretariatet Abakus AS og etterlyste fremdrift mht anbud, og fikk 
samme dag svar tilbake om at henvendelsen ikke er blitt registrert som sak hos de før de 
mottok påminnelse.  Dette ble beklaget. 
 
Den 30.03.17 mottar kontrollutvalget forslag til konkurransegrunnlag og 
kravspesifikasjon.  I møte i kontrollutvalget den 20.04.17 ble forslag til kravspesifikasjon 
gjennomgått og det ble gjort noen endringer og tilføyelse til innstilling til vedtak. 
 
Kontrollutvalget ønsket å kunne velge leverandør i planlagt møte den 01.06.17.  Ingen 
anbud var innkommet etter utlysning til Abakus AS. 
Kontrollutvalget valgte å utsette møte samt utlyse på nytt etter anbefaling fra Abakus 
AS.  Det antas at angitt størrelse på leveransen var avgjørende for at ingen anbud ble 
levert. 
 
Ny frist ble satt til mandag 21.08.17 kl 12.00. I alt 5 anbud var innkommet innen fristen. 
 
Saksvurdering: 
Sekretariatet viser til mail fra Abakus med vedlagt innstilling og vedlagt tilbud fra 5 
tilbydere. Unnt. Off jfr off.loven §15 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Saken legges fram uten forslag til vedtak i fra sekretariatet. 
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 



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

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 19/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   05.09.17     19/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
19/17  Kontrollutvalget      05.09.17 
 
 
Tertialrapport 1 2017 Tynset kommune 
 
Saksdokumenter: 
- Tertialrapport 1 – 1. tertial 2017 Tynset kommune – eget vedlegg 
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalget skal gjennomgå og gi uttalelse om bl.a. årsregnskapet.  Kommunene er 
pålagt og skal avgi tertialrapporter pr. 1. og 2. tertial og årsregnskap.  Tynset kommune 
har gode rapporteringer til kommunestyret pr. tertial.   
 
Kontrollutvalget har ikke tidligere blitt orientert om tertialregnskap, noe de ønsker å 
kunne bli.  Tertialregnskap for 1. tertial 2017 er ferdig og godkjent i kommunestyret. 
 
Vedlagt følger tertialrapporten for 1. tertial.  I tillegg til å gi en god oversikt over 
økonomiske tall og avvik mot budsjett, er det i siste del av rapporten tatt inn oversikt 
oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret.  Oversikten her er nyttig for 
kontrollutvalget å følge med på om politiske vedtak og oppfølging av disse. 
 
På bakgrunn av tjenesterådenes rapporter, og en vurdering av utgifter/inntekter på 
fellesområdet, ligger det an til en samlet budsjettoverskridelse på ca. 2,450 mill. ved 
årets slutt.  Hovedårsaken til overskridelser er store utfordringene ligger innen 
hjemmetjenesten. 
 
Økonomisjef vil delta i møtet og gi kontrollutvalget hovedpunktene i tertialrapporten for 
1. tertial 2017 for Tynset kommune. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2017 til 
orientering. 
 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 20/2016 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   05.09.17    20/17  
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:      Møtedato:  
20/17  Kontrollutvalget     05.09.17 
 
 
Reglement for kontrollutvalget  
 
Saksdokumenter: 
 

• Utkast til reglement for kontrollutvalget i Tynset kommune 
 
Saksframlegg: 
 
Kontrollutvalget diskuterte i møte den 06.10.16 arbeidsform i kontrollutvalget og gjorde i 
sak 37/16 følgende vedtak: 
Kontrollutvalget diskuterte arbeidsform i utvalget og vil be sekretariatet legge frem 
utkast til interne retningslinjer for arbeid i kontrollutvalget i Tynset kommune. 
 
I møte 29.11.16, sak 46/16, ble utkast til reglement behandlet i kontrollutvalget med 
følgende vedtak: 
Framlagt utkast er godt supplement for Kontrollutvalget og synes dekkende for 
kontrollutvalget sitt arbeid og ansvarsområde. 
 
Sekretariatet legger frem utkast til reglement for kontrollutvalget i Tynset kommune som 
eget vedlegg.  Utarbeidet utkast er i tråd med oppgavene utvalget er pålagt gjennom lov 
og forskrifter. 
 
I møte den 20.04.17 sak 15/17 Åpen post vedtak kontrollutvalget at reglementet sendes 
utvalgets medlemmer og at dette gjennomgås på nytt i neste møte 01.06.17 (utsatt). 
 
Utkast følger vedlagt og gjennomgås. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Utkast legges frem på nytt som diskusjonsgrunnlag uten innstilling fra sekretariatet. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 



  

  
 

21. november 2016 
Skrevet av: Norvald Veland 

 

TYNSET KOMMUNE 
 

UTKAST TIL:                                                                                                               
Reglement for kontrollutvalget 
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TYNSET KOMMUNE 
UTKAST TIL:                                                                                                               

Reglement for kontrollutvalget 

§ 1.   Kontrollutvalgets formål: 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan.  Utvalget skal gjennom sitt arbeid 
sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Tynset kommune og at kommunen leverer 
sine tjenester effektivt og målrettet i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets 
intensjoner og vedtak 
 

§ 2.  Organiseringer av kontroll- og tilsynsfunksjonen 
Kontrollutvalget i Tynset kommune består av 5 medlemmer.  Funksjonstiden følger valgperioden.  
Minst en av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer.  Lederen bør velges fra ett 
av de partiene som ikke utgjør flertallskonstellasjon  i kommunestyret. 
 
Til å bistå seg i arbeidet har kontrollutvalget et uavhengig og sakkyndig sekretariat som forbereder 
saksbehandlingen i utvalget, ivaretar sekretariatfunksjonen i utvalgets møter og følger opp saker på 
vegene av utvalget.  Revisjonsfunksjonen for kommunen og eventuelt tilknyttede selskaper ivaretas av 
revisjonsselskap som kommunestyret velger etter innstilling fra kontrollutvalget. 
 
§ 3.  Kontrollutvalgets oppgaver 
Kontrollutvalget oppgaver er gitt i kommuneloven.  Kommunestyret kan be utvalget utføre særskilte 
tilsynsoppgaver på egne vegne.  Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den 
kommunale forvaltningen på vegene av kommunen og påse at kommunen har forsvarlig 
revisjonsordning. 
 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført: 
!  Regnskapsrevisjon, som omfatter bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å påse at 

regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap og 
påse at revisors – og kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp. 

! Forvaltningsrevisjon, som er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger for at kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  Videre skal utvalget 
bestille og følge opp forvaltningsrevisjon hos revisor.  Utvalget rapporterer resultatene av 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner til kommunestyret. 

! Selskapskontroll, som innebærer å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper.  Kontrollutvalget utarbeider plan for selskapskontroll.  Videre skal utvalget bestille 
selskapskontroller i henhold til planen, og rapporterer til kommunestyret om gjennomførte 
selskapskontroller. 

! Granskinger eller undersøkelser.  Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter vedtak i 
kommunestyret foreta granskinger eller undersøkelser av kommunens virksomhet. 
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§ 4. Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser 
Kontrollutvalget fremmer eget forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Tynset 
kommune. 
Utvalget må ha et ressursgrunnlag som er tilpasset utvalgets oppgaver og ansvarsområde, og må sikres 
en sekretariatsordning som er tilpasset utvalgets behov.  Kontrollutvalget legger opp til 
revisjonsordning som er tilpasset kommunestyrets tilsynsbehov, behov for oppfølging av særskilte 
vedtak, kompetansenivået i kommunen og kommunens egen organisering og internkontroll. 
 
§ 5.  Saksbehandlingen i kontrollutvalget 
Utvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene.  Utvalgets møter holder for 
åpne dører, i henhold til vedtatt møteplan.  Møteinnkalling, med sakliste og sakspapirer, sendes 
utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører og revisor en uke før møtet finner sted.  Ordfører 
har møte- og talerett i kontrollutvalget. 
 
§ 6.  Kontrollutvalgets arbeidsmåte 
Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i Tynset 
kommune.  Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på samarbeid og opptre på en uavhengig og 
politisk nøytral måte.  Kontrollutvalget vil særlig legge vekt på å følge opp kommunens 
beslutningssystemer, rutiner og organisasjonens egen kvalitetssikring.  Gjennom aktiv og synlig 
arbeidsmøte vil kontrollutvalget bidra til at feil og uregelmessigheter forebygges, men i den grad slike 
forhold skulle forekomme, vil utvalget påpeke dette. 
 
Kontrollutvalget skal arbeide for: 
! Å sikre god kvalitet i kommunens tjenester 
! Å sikre god produktivitet og en effektiv ressursutnyttelse 
! Å ivareta innbyggernes rettssikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen 
! Å sikre at politiske vedtak i Tynset kommune følges opp. 
 
§ 7.  Informasjon og rapportering 
Som et ledd i sitt forebyggende arbeid skal kontrollutvalget prioritere veiledning og informasjon.  
Utvalget skal legge vekt på å være løsningsorientert og bidra til læring i organisasjonen.  
Kontrollutvalget skal ha en aktiv og nær dialog med kommunestyret som kommunens øverste 
tilsynsorgan, og vil fremme aktuelle saker og rapporterer til kommunestyret ved behov. 
Kontrollutvalgets leder, eller den lederen måtte bemyndige, ivaretar kontakten med media. 
 
§ 8.  Ikrafttreden 
Reglementet for kontrollutvalget i Tynset kommune trer i kraft etter vedtak i kommunestyret, vedtatt 
av kommunestyret xxx 
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 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 21/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   05.09.17     21/17 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
21/17  Kontrollutvalget      05.09.17  
 
 
Orienteringssaker 
 
Saksdokumenter: 
 

• Møteplan – ajourført følger vedlagt 
 

• Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 44/17 den 23.05.17  
Tilstandsrapport for grunnskolen i Tynset 2016-2017 

 Vedtak: 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2016/17 tas til orientering.  
Kommunestyret understreker at det er et viktig mål å opprettholde de god 
resultatene i grunnskolene.  Dette forutsetter en skole i kontinuerlig utvikling med 
fokus på et godt læringsmiljø. 
Kommunestyret henstiller til ordfører/formannskapet om å ta initiativ til at komite 
for oppvekst fra og med skoleåret 2017 igangsetter utredningsarbeid i forhold til 
hvordan kommunen på en bedre måte og mer aktiv måte kan ivareta sin rolle som 
skoleeier i den hensikt å bidra til å sikre målsettingen om 
A. Faglige skoleresultater i toppsjiktet på landsbasis 
B. Et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø for alle – elever så vel som 

ansatte 
C. At alle elever fullfører grunnskole og videregående skole 
D. Engasjement og involvering fra foreldre og nærmiljø i saker som angår den 

lokale skolen   
 
Tilstandsrapporten følger vedlagt. 
 

• Revisors egenvurdering av uavhengighet 
Vedlagt følger egenvurdering av revisors uavhengighet, datert 07.08.17, jfr. 
Forskrift om revisjon § 15 undertegnet av Siv Karlsen Moa, statsautorisert revisor 

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



VEDLEGG – MØTEPLAN KONTROLLUTVALGET TYNSET 
 

Temaer til behandling 2017 21. jan 20.april 
(1. juni) 
05. sept 28. sept 30.11 

Bestilling av overordnet analyse – Plan for 
forvaltningsrevisjon 

x         

Bestilling av overordnet analyse – Plan for selskapskontroll  x         
Gjennomgang av oppfølgingssaker x  x x x 
Uavhengighetserklæring i fra revisjonen  x    
Status revisjonsarbeidet, orientering fra revisjonen    x       
Kontrollutvalgets årsmelding 2016 x         

Folkevalgtopplæring for nyvalgt kontrollutvalg   x       

Planlagte orienteringer 
fra administrasjonen 

Økonomi tertialrapport    x x   

Status omorganisering helse 
omsorg 

 x        

Forvaltningsrevisjon Midt Hedmark 
brann og redning 

  
 x  

  
  

   
x 

          

Tertialregnskap 1. og 2. tertial   x x  
Uttalelsene til årsregnskap/årsmelding 2016   x      
Plan for forvaltningsrevisjon – valg leverandør    x      
Plan for selskapskontroll         x 
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018         x 
Reglement for kontrollutvalget         x   
Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet 2018      x   
Møte med ordfører (2 årlig)   x    x   
 
 



















































 MØTEBOK 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 22/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   05.09.17    22/17  
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
22/17  Kontrollutvalget      05.09.17 
 
 
Åpen post 
 
Saksdokumenter: 
 

• Ingen 
 
Saksframlegg: 
 
Hensikten med ”åpen post” er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 
saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 
 
Pga sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes pga behandling av 
taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 
 
Det ligger i sakens natur at det ikke kan fattes enkeltvedtak i saken, bare drøfte aktuelle 
oppfølgingssaker og – temaer. 
 
Det er ikke meldt inn noen temaer i skrivende stund. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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	2117 ved 1 Årsplan Tynset 2017
	2117 vedl2 tilstandsrapp politisk vedtak grunnskolen
	2117 vedl3 Uavhengighetserklæring 2017
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