
 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: Mandag 7. mai 2018  
KL.:   12:00  
STED:    Kommunestyresalen, Tynset rådhus 
 

Kontrollutvalget i Tynset avholder sine møter for åpne dører. 
 

SAKSLISTE 
 
SAK NR. INNHOLD 
 
09/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 
10/2018 Protokoll fra møte 22.02.2018 
11/2018 Årsregnskap Tynset kommune 2017 
12/2018 Forvaltningsrevisjon  prosjekt – møte med helse- og omsorgsenheten   
13/2018 Kontrollrapport Skatteetaten 2017 
14/2018 Orienteringssaker 
15/2018 Åpen post 
16/2018 Rapport – Varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen 

(MHBR iks) 
 
 

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). 

 
 
Oppdal. 20. april 2018 
 
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. 09/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   07.05.18     09/18 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
09/18  Kontrollutvalget      07.05.18 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Saksdokumenter: 
   Sakliste til møte 07.05.18 
    
 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 07.05.18 godkjennes.   
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 10/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   07.05.18    10/18 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
10/18  Kontrollutvalget      07.05.18 
 
 
Møteprotokoll fra møte 22.02.18 
  
Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 22.02.18 (vedlagt) 
 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 
Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 23.02.18 og er blitt bekreftet ok. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.02.18 godkjennes. 
 
  
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Tynset kommune  
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Møtested:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Formannskapssalen,	  Tynset	  Rådhus	  
Møtedato:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Torsdag	  22.	  februar	  2018	  
Tid:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kl.	  13:00	  
Saknr.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  -‐	  9	  
 
 
Til	  stede	  på	  møtet:	  
 
Medlemmer:	   	   	   	   	   Forfall:	  	  
Odd	  Erik	  Resell	  
Atle	  Fiskvik	   	   	   	   	  
Signe	  Marit	  Lium	   	   	   	   	  
Ketil	  Leteng	  
Marit	  Motrøen	  
 
Merknader:	  
	  
Andre:	  	  
Fra	  Kontrollutvalg	  Fjell	  IKS:	   	  	   Norvald	  Veland	  
Politisk	  leiing:	   	   	   	   Ordfører	  Merete	  Myhre	  Moen	  
	   	   	  	  
	   	   	   	  
Møtet	  ble	  avsluttet	  kl.	  15.30.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
Tynset,	  22.	  februar	  2018	  
	  
Norvald Veland 
Norvald	  Veland	  
møtesekretær	  
	  
	  
Neste	  møte:	  Mandag,	  7.	  mai	  	  2018	  kl	  12.00	  (flyttet	  fra	  opprinnelig	  26.04.18)	  
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01/2018       Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 22.02.18  godkjennes. 
 
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 22.02.18 godkjennes.  
 
 
 
 
02/2018 Protokoll fra møte 13.12.17 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.12.17 godkjennes. 
  
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.12.17 godkjennes. 
 
 
 
 
03/2018 Årsmelding for kontrollutvalget 2017 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  
 
Behandling:  
Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2017 ble gjennomgått av 
sekretariatet.  Det ble gjort 2 korreksjoner under gjennomgangen. 
Ordfører var til stede ved behandling av årsmeldingen 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Årsmelding vedtas etter korreksjoner og legges fram for kommunestyret til orientering. 
 
 
 
 
 
04/2018         Vurdering og valg av forvaltningsrevisjons prosjekt 

2018             
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
  
 



 Kontrollutvalget i Tynset kommune 
Møteprotokoll, møte 22. februar 2018  Side 3 av 4 
 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte valg av forvaltningsrevisjon for 2018.   Det er ønskelig å få en 
orientering i forkant fra etatsledere før utvalget gjør endelig prosjektbeskrivelse 
forvaltningsrevisjon med prioritet 1, «Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie 
og omsorg».  
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre forvaltningsrevisjon «Ledelse, organisering og 
ressursbruk innenfor pleie og omsorg». Før endelig prosjektbeskrivelse utformes, vedtok 
kontrollutvalget å få en orientering fra helse- og omsorgssjefen, leder hjemmetjenesten 
og leder institusjonstjenesten i Tynset kommune.  Sekretariatet i samarbeid med Abakus 
AS utarbeider innspill til mulig prosjektbeskrivelse til neste møte. 
 
 
 
 
05/2018         Vurdering av selskapskontroll 2018 
    
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling:  
Kontrollutvalget gjennomgikk oversikt over de selskapene som kan være aktuelle for 
selskapskontroll i Tynset kommune. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget vedtok å delta sammen med øvrige eierkommuner i selskapskontroll i 
FIAS.   Utvalget ønsker følgende fokusområder: 
- Selvkostprinsippet 
- Skille mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver 
 

I tillegg vil eierskapskontroll under arbeid i Midt-Hedmark brann- og redning IKS 
foreligge når pågående rettsak er avklart 
 
 
 
 
06/2018 Vurdering av revisors uavhengighet 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 
07.08.17 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring ble kommentert. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 
07.08.17. 
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07/2018  Prolongering avtale sekretariat for kontrollutvalget 
 
Behandling: 
Sekretær for utvalget fratrådte ved behandling av saken. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtok å prolongere avtale med Kontrollutvalg Fjell IKS sekretariat med 
1 år, dvs. gjeldende frem til 31.12.2019.  
 
 
 
 
08/2018 Orienteringssaker 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 
! Melding om politisk vedtak Tynset kommunestyre vedtok den 23.01.17 sak 3/18 

forvaltningsrevisjon – Investeringsprosjekt brannstasjon i Jordkjendbygget 

!  NKRF’s Kontrollutvalgskonferansen 2018 - orientering 

 
 
Saksframlegg: 
Saker tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Saker ble tatt til orientering. 
 
 
 
 
09/2017 Åpen post 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Møte i møteplan fastsatt til den 26.04.18 utsettes til 07.05.2018. kl 12.00. 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 11/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   07.05.18          11/18 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:      Møtedato:  
11/18  Kontrollutvalget     07.05.18 
  Formannskapet 
  Kommunestyret 
 
 

Årsoppgjøret 2017 Tynset kommune 
 
Administrasjonen og oppdragsansvarlig revisor, KPMG AS, er innkalt for å gi utvalget en 
orientering om årsregnskapet. 
 
Saksdokumenter: 

- Årsregnskapet 2017 for Tynset kommune (utsendt direkte fra kommunen) 
- Rådmannens årsberetning for 2017 (utsendt direkte fra kommunen) 
- Revisjonsberetning datert 15.04.2018  
- Forslag til kontrollutvalgets uttalelse  

 
Saksopplysninger: 
 
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 samt forskrift om revisjon § 5 skal: 
 
• årsregnskapet være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar.  
• årsberetning være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.  
• revisjonsberetning avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap ikke 

foreligger.  
• årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret/fylkestinget senest 30. juni, seks 

måneder etter regnskapsårets slutt.  
 
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget 
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om 
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet 
i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til 
kommunestyret.  
 
Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter og noteopplysninger. 
 
Årsregnskapet skal vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunen har brukt i 
årsbudsjettet. 
 
KPMG AS har gjennomført årsrevisjonen for Tynset kommune i samsvar med 
kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 
 



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

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 11/2018 

 
Saksvurdering: 
Kommunens årsregnskap er revidert av KPMG AS, og revisors beretning er utstedt den 
15.04.2018 
 
• Driftsregnskapet er avlagt med et overskudd (regnskapsmessig mindreforbruk) på  

 kr 2.724.333 i 2017 (mot mindreforbruk kr 2.814.985 i 2016) 
• Regnskapet viser kr 335.454.556 i 2017 til fordeling drift (mot kr. 335.735.774 i 2016)  
 
Revisjonsberetning er avgitt uten presiseringer, men med andre forbehold: 
Kommunens årsregnskap er ikke avlagt innen den frist som følger av forskrift om årsregnskap 
og årsberetning. 
 
Sekretariatet mener det ikke har fremkommet forhold som må omtales spesielt i uttalelsen fra 
kontrollutvalget utover nevnte forhold ikke overholdt frist inntatt i revisjonsberetning. 
Sekretariatet mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne av regnskapet 
god oversikt over kommunens økonomi og resultatet av virksomheten i regnskapsåret 2017.  
 
Dersom ikke noe særskilt fremkommer under behandling av årsregnskapet har sekretariatet 
følgende forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 7. mai 2017 behandlet Tynset kommunes årsregnskap for 2017 
som er avgitt av rådmannen og regnskapsansvarlig. Årsberetningen er avgitt av rådmannen.   
 
Regnskap og årsberetning for 2017 er ikke avlagt rettidig i henhold til frister som følger av 
forskrift om årsregnskap og årsberetning. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning 
og revisjonens beretning, datert 15.04.2018. I tillegg har ansvarlig revisor og 
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. 

 
Kontrollutvalget har merket seg at Tynset kommunes regnskap for 2017 viser  
kr 335.434.556 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på  
kr  2.724.333.. 
 
Kontrollutvalget har ikke andre merknader til Tynset kommunens årsregnskap for 
2017. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende 
spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig 
inntrykk av de forhold som årsberetningen til rådmannen omhandler. 
 
Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2017. 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 11/2018 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tynset kommunes årsregnskap for 2017 oversendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Behandling:  
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 



KPMG AS 
Aumliveien 4C  
2500 Tynset  

Telephone +47 04063 
Fax  
Internet www.kpmg.no 
Enterprise 935 174 627 MV 

 
Til kommunestyret i Tynset 
 

Uavhengig revisors beretning 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Tynset kommunes årsregnskap som viser kr 335 434 556 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 724 333. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, 
driftsregnskap og investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en 
dekkende fremstilling av den finansielle stilling til Tynset kommune per 31. desember 2017, og av resultatet 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 
Norge.  

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige 
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon innhentet på datoen for denne 
revisjonsberetningen består av informasjon i kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og 
revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap 
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført på øvrig informasjon som er innhentet før datoen på 
revisjonsberetningen, konkluderer med at disse andre opplysningene inneholder vesentlig feilinformasjon, er 
vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet 
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne 
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 





Til	  Kommunestyret	  i	  Tynset	  kommune	  

Kontrollutvalgets	  uttalelse	  om	  Tynset	  kommunes	  årsregnskap	  for	  
2017	  

Kontrollutvalget har i møte 7. mai 2018 behandlet Tynset kommunes årsregnskap for 
2017 som er avgift av rådmannen og regnskapsansvarlig.  Årsberetning er avgitt av 
rådmannen.  

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens 
årsberetning og revisjonens beretning, datert 15. april 2018. I tillegg har ansvarlig 
revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 
aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget har merket seg at Tynset kommunes regnskap for 2017 viser 
kr. 335.454.556 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr. 2.724.333. 

Regnskap og årsberetning for 2017 er ikke avlagt rettidig i henhold til frister som følger av 
forskrift om årsregnskap og årsberetning. 

Kontrollutvalget har ellers ingen andre merknader til Tynset kommunens årsregnskap for 
2017. 

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende 
spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et 
riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til rådmannen omhandler. 

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2017. 

Tynset,	  	  7.	  mai	  2018	  

____________________	  
Odd	  Eirik	  Resell	  	  	  	  	  	  
leder	   	  

Kopi:	   Formannskapet	  
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 12/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   07.05.18    12/18 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
12/18  Kontrollutvalget      07.05.18 
 
 
Valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018 
  
Saksdokumenter: 

- Overordnet analyse Tynset kommune, utarbeidet av BDO (ikke vedlagt) 
(ligger i sin helhet på www.konfjell.no) 

- Møteprotokoll kommunestyrets behandling 24.01.17, sak 6/17 (ikke vedlagt) 
- Møteprotokoll kontrollutvalget 22.02.18, sak 04/18 (ikke vedlagt) 
- Abakus AS – utkast/forslag kravspesifikasjon/Prosjektbeskrivelse 

 
 
Saksframlegg: 
Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets innstilling i møte 24.01.17 sak 6/17 med 
følgende vedtak: 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer og 
på alle nivå 

2. Psykisk helse blant unge 
3. Kontroll av investeringsprosjekter 

 
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset 
kommune er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen 
 
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere 
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 
Kommunestyrets prioritering ble noe annerledes enn kontrollutvalgets innstilling for 1. 
prioritet.   
Kontrollutvalget har allikevel fullmakt til å endre og prioritere. 
 
Kontrollutvalget vedtok i møte 22.02.18 sak 04/18 følgende: 
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre forvaltningsrevisjon «Ledelse, organisering og 
ressursbruk innenfor pleie og omsorg». Før endelig prosjektbeskrivelse utformes, vedtok 
kontrollutvalget å få en orientering fra helse- og omsorgssjefen, leder hjemmetjenesten 
og leder institusjonstjenesten i Tynset kommune.  Sekretariatet i samarbeid med Abakus 
AS utarbeider innspill til mulig prosjektbeskrivelse til neste møte. 
 
Abakus AS har utarbeidet forslag til kravspesifikasjon/Prosjektbeskrivelse som følger 
vedlagt.  Denne vil kunne danne grunnlag for innhenting av anbud for gjennomføring av 
prosjektet. 
 
I vedtaket til kontrollutvalget ble det besluttet at utvalget også ønsket å få en orientering 
fra helse- og omsorgssjefen, leder hjemmetjenesten og leder institusjonstjenesten i 
Tynset kommune.  Helse- og omsorgssjefen har bekreftet i mail at de vil delta og gi 
kontrollutvalget ønsket orientering samt svare på spørsmål.  I tillegg til de nevnte ledere 
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vil også tjenesteområdeledere for Helsetjenesten og TFF (Tjenesten for funksjons-
hemmede) også delta, da disse inngår i den samlede Helse- og omsorgssektoren i 
kommunen, dekker da pleie og omsorg i alle sektorer på alle nivå.  Det er viktig, som 
påpekt i svarmail fra helse- og omsorgssjefen at sektoren blir evaluert som helhet og 
ikke fragmentert. 
 
For å få best mulig resultat med gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, er 
kravspesifikasjonen og prosjektbeskrivelsen viktig og at utvalget har en aktiv rolle til 
denne og bestillingen.  Sekretariatet har kommunisert med Abakus AS og deres forslag 
til problemstillinger er blitt en del endret.  Abakus vil være til stede i møte og gjennomgå 
deres forslag samt kunne ta inn endringer foreslått av utvalget, eventuelt fra øvrige 
deltakere fra helse- og omsorgssektoren. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
  
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 
 



Kravspesifikasjon	  /	  Prosjektbeskrivelse	  
	  
TY-‐18-‐03	  Forvaltningsrevisjon	  Ledelse,	  organisering	  og	  ressursbruk	  innenfor	  pleie	  og	  omsorg	  
	  
Vedtak	  sak	  04/2018	  Kontrollutvalget	  22.2.2018	  
Kontrollutvalget	  vedtok	  å	  gjennomføre	  forvaltningsrevisjon	  «Ledelse,	  organisering	  og	  ressursbruk	  
innenfor	  pleie	  og	  omsorg».	  Før	  endelig	  prosjektbeskrivelse	  utformes,	  vedtok	  kontrollutvalget	  å	  få	  en	  
orientering	  fra	  helse-‐	  og	  omsorgssjefen,	  leder	  hjemmetjenesten	  og	  leder	  institusjonstjenesten	  i	  Tynset	  
kommune.	  	  Sekretariatet	  i	  samarbeid	  med	  Abakus	  AS	  utarbeider	  innspill	  til	  mulig	  prosjektbeskrivelse	  
til	  neste	  møte.	  
	  

Bestemmelser	  i	  kommuneloven	  
Kommuneloven	  §1	  –	  Lovens	  formål	  
Formålet	  med	  denne	  lov	  er	  å	  legge	  forholdene	  til	  rette	  for	  et	  funksjonsdyktig	  kommunalt	  og	  
fylkeskommunalt	  folkestyre,	  og	  for	  en	  rasjonell	  og	  effektiv	  forvaltning	  av	  de	  kommunale	  og	  
fylkeskommunale	  fellesinteresser	  innenfor	  rammen	  av	  det	  nasjonale	  fellesskap	  og	  med	  sikte	  på	  
en	  bærekraftig	  utvikling.	  Loven	  skal	  også	  legge	  til	  rette	  for	  en	  tillitsskapende	  forvaltning	  som	  
bygger	  på	  en	  høy	  etisk	  standard.	  
	  
Kommuneloven	  §	  23	  -‐	  Administrasjonssjefens	  oppgaver	  og	  myndighet	  

 
2.	  Administrasjonssjefen	  skal	  påse	  at	  de	  saker	  som	  legges	  fram	  for	  folkevalgte	  organer,	  er	  
forsvarlig	  utredet,	  og	  at	  vedtak	  blir	  iverksatt.	  Administrasjonssjefen	  skal	  sørge	  for	  at	  
administrasjonen	  drives	  i	  samsvar	  med	  lover,	  forskrifter	  og	  overordnede	  instrukser,	  og	  at	  den	  er	  
gjenstand	  for	  betryggende	  kontroll.	  

	  
Hovedproblemstilling	  	  

• Er	  det	  samsvar	  mellom	  ledelsesressurser,	  organisering	  og	  ressursbruk	  innenfor	  pleie	  og	  
omsorg?	  

	  
Supplerende	  problemstillinger:	  

• Kostraanalyse	  av	  kommunens	  ressursbruk	  i	  pleie-‐	  og	  omsorgstjenestene	  sett	  opp	  imot	  
tilsvarende	  kommuner	  i	  Kostragruppe	  11	  

o En	  kostraanalyse	  av	  ressursbruk	  innen	  pleie	  og	  omsorg	  vil	  være	  et	  utgangspunkt	  for	  
de	  øvrige	  spørsmålene	  som	  skal	  besvares.	  De	  gir	  ingen	  fasit	  da	  det	  kan	  være	  andre	  
forhold	  som	  er	  spesielle	  for	  Tynset	  kommune	  som	  ikke	  nødvendigvis	  er	  helt	  
sammenlignbare	  innenfor	  kostraanalysen.	  

• Er	  det	  en	  helhetlig	  ledelse	  og	  vektlegges	  både	  kvalitet	  og	  økonomi	  
• Kommer	  målsettingene	  tydelig	  frem	  
• Er	  det	  samsvar	  mellom	  de	  ressurser,	  innen	  ledelse,	  som	  pleie	  og	  omsorg	  har	  til	  rådighet	  i	  

Tynset	  mot	  sammenlignbare	  kommuner	  (samme	  størrelse	  og	  utstrekning)	  
• Er	  det	  en	  hensiktsmessig	  organisering	  av	  ledelsesressursene	  -‐	  fungerer	  rapporteringsveiene	  

o Hvor	  mange	  rapporteringsnivåer	  er	  det	  i	  dag	  fra	  sykepleieren/fagarbeideren	  på	  
institusjonen	  opp	  til	  rådmann?	  Er	  antallet	  hensiktsmessig	  sett	  ut	  fra	  antallet	  ansatte	  
innenfor	  de	  ulike	  avdelinger/enheter?	  

o Hva	  synes	  de	  ansatte	  om	  måten	  man	  er	  organisert	  på?	  Synes	  de	  at	  de	  blir	  hørt	  i	  saker	  
som	  opptar	  de?	  

• Er	  dagens	  organisering	  hensiktsmessig	  sett	  ut	  i	  fra	  antall	  brukere	  og	  ansatte	  innenfor	  hver	  
avdeling	  og	  enhet?	  

• Er	  det	  et	  tilstrekkelig	  antall	  fagutdannede	  personer	  på	  vakt	  til	  enhver	  tid?	  
• Bruk	  av	  vikarer/vikartjenester	  –	  utgifter	  til	  vikarer	  sett	  over	  år?	  	  

o Får	  vikarer	  tilstrekkelig	  opplæring?	  



• Er	  alle	  fagområder	  innen	  dagens	  pleie	  og	  omsorg	  hensiktsmessig	  organisert	  innenfor	  
sektoren?	  Kunne	  flere/færre	  fagområder	  være	  organisert	  under	  helse	  og	  omsorgssjef?	  

• Hvilken	  kompetanse	  har	  de	  ulike	  lederne	  –	  fag/lederkompetanse/økonomi?	  Vekting	  mellom	  
fag	  og	  økonomi/ledelse	  
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ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   07.05.18     13/18 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
13/18  Kontrollutvalget      07.05.18 
 
 
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 
 
 
Saksdokumenter: 
- Rapport fra skatteetaten av 15.02.18 
 
 
Saksframlegg: 
I medhold av endringer i lov av 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og 
fylkeskommuner m.m. overtok Skatteetaten i sin helhet oppgavene med kontroll av 
skatteoppkreverfunksjonen fra 1.juli 2004. Riksrevisjonen er tildelt ansvaret for revisjon 
av skatteoppkreverfunksjonen. Frem til 1. juli 2004 ble denne oppgaven utført av 
kommunerevisjonen. 
Kommunestyret og kontrollutvalget skal ikke lenger behandle selve skatteregnskapet, 
men får via kontrollrapporten en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir 
utført på en tilfredsstillende måte. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell 
behandling av kontrollrapporten i kommunestyre/kontrollutvalget, men forutsetter at 
kommunen følger opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter. 
 
 
Utført kontroll: 
Skatteetaten har kontrollert at Skatteoppkreverfunksjonen i Tynset utføres 
tilfredsstillende i henhold til gjeldene regelverk Følgende områder er kontrollert: 

• Intern kontroll 
• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 
• Skatte- og avgiftsinnkreving 
• Arbeidsgiverkontroll 

 
Resultat av utført kontroll: 
Skatteetaten bemerker at arbeidsgiverkontroll ikke har gjennomført tilstrekkelig antall 
arbeidsgiverkontroller. Minstekrav antall kontroller er 13 (5%), utført 8 (3,0%) av samlet 
antall arbeidsgivere i kommunen, 265 totalt. 
 
Når det gjelder skatte- og avgiftsinnkreving har skattekontoret på grunnlag av kontroller 
gitt følgende pålegg: 
  Internkontroll: 

• Mangelfull og manglende oppdatering av rutinebeskrivelser.  Skatteoppkreveren 
har innrettet seg etter pålegget og nye rutinebeskrivelser er utarbeidet 

   Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap: 
• Mangelfull avstemning/avvikskontroll av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 
• Mangler med dokumentasjon ved endring av bankkonto 
• Mangler ved dokumentasjon og oppbevaring av manuelle bilag til 

skatteregnskapet  
Regnskapet gir likevel et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret 
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  Skatte- og avgiftsinnkreving: 
• Skatteoppkreveren må i noen tilfeller sørge for at nødvendig innfordringstiltak 

og at det ikke blir unødig opphold. 
 

        Utover gitte pålegg anser skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidet og  
        oppfølging av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Tynset kommune 
påpeker mangler.  Kontrollutvalget forventer at gitte pålegg blir gjennomført og følges 
opp av Skatteetaten. Kontrollutvalget tar kontrollrapporten for 2017 til orientering. 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 



Postadresse Besøksadresse Sentralbord 
Postboks 9200 Grønland 
0134 Oslo 

Se www.skatteetaten.no eller 
ring gratis 800 80 000 

800 80 000 

 Org. nr: 991733043 Telefaks 

 

  

skattost@skatteetaten.no 22 17 01 21 
   
   
   
  

Vår dato Din dato Saksbehandler   
15. februar 2018  Trond Svenningsen 

     Rolf Øverjordet 
   800 80 000 Din referanse Telefon 

 skattost@skattetetaten.no
en.no 

 945 37 387 

 
 

  61 05 37 88 
Org. nr: Vår referanse Postadresse   
991733043 2017/219094 Postboks 9200, Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Tynset kommune 

 

postmottak@tynset.kommune.no 
 

 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Tynset kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av  
8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 

gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
1,0 1,0 1,0 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Tynset kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 516 271 578 og utestående restanser2 på  
kr 13 258 073. Ingen av de foran nevnte restanser er berostilt.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Tynset kommune:  

 Resultatkrav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 94,00 95,63 94,54 95,48 

Forskuddstrekk 2016  100,00 99,96 99,99 99,97 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 98,70 98,34 97,28 99,25 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 100,00 100,00 100,00 99,97 

Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,00 99,96 100,00 98,37 

Arbeidsgiveravgift 2016 100,00 99,81 99,95 99,87 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Tynset kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen for Fjellregionen.  
 
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i %) 

265 13 8 3,0 5,3 4,6 
 
Arbeidsgiverkontrollen utføres ikke i et tilstrekkelig antall da det er utført 3,0 % kontroller mot et krav på 5 %. 
 
Skatteoppkreveren oppgir i sin årsrapport at kravet ikke er nådd på grunn av ressursmangel ved 
kontrollordningen i 2017. 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.   
 

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skattekontoret har for 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap 
og innkreving avholdt 31. mai og 1. juni 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 30. oktober 2017. 
Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 12. desember 2017.  
 
Skatteoppkreverens overordnede internkontroll 
På grunnlag av gjennomførte kontroller som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Mangelfull og manglende oppdatering av rutinebeskrivelser. Skatteoppkreveren har innrettet seg etter 
pålegget og nye rutinebeskrivelser er utarbeidet. 

 
Utover gitte pålegg anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar 
med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
På grunnlag av kontroller som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Mangelfull avstemming/avvikskontroll av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. 
 Mangler ved dokumentasjonen ved endring av bankkonto. 
 Mangler ved dokumentasjon og oppbevaring av manuelle bilag til skatteregnskapet. 

 
Regnskapet gir likevel et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.  
 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
På grunnlag av kontroller som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Skatteoppkreveren må i noen tilfeller sørge for nødvendig innfordringstiltak og at det ikke blir unødig 
opphold. 

 
Utover gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
  

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har avholdt oppfølgings- og styringsmøte med skatteoppkrever 9. mars 2017. På møtet deltok 
også assisterende rådmann og økonomisjef. Tema for møtet var blant annet tettere samarbeid mellom 
skatteoppkreverne i Nord-Østerdal. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Sjong Bakken        Bente Midthjell 
avdelingsdirektør                                                                                                     underdirektør 
Skatt øst 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
Kopi til: 

 Kontrollutvalget for Tynset kommune 
 Rådmann/administrasjonssjef for Tynset kommune 
 Skatteoppkreveren for Tynset kommune 
 Riksrevisjonen 
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ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   07.05.18    14/18 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
14/18  Kontrollutvalget      07.05.18  
 
 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  
 

• Melding om politisk vedtak, kommunestyret 20.03.18, sak 8/18: 
Årsmelding for kontrollutvalget 2017 – vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding tas til orientering med følgende merknader: 
- Økonomi: Det er ønskelig at årsmeldingen også inneholder et eget punkt med 

økonomisk oversikt for gjeldende regnskapsår 
- Prosess: Kommunestyret anmoder om at uavklarte spørsmål forelegges 

rådmannen til uttalelse før beslutning om iverksetting av forvaltningsrevisjon 
foretas. 

 
• Vedlagt følger dom fra Sør-Østerdal tingrett angående rettssak MidtHedmark 

brann- og redning og brannmester.  Dommen er ikke blitt anket og dermed 
rettskraftig. Status bestilling/meddeltaker selskapsrevisjon i møte. 
 

• Orienteringssak 03/18 – Fagkonferanse og årsmøte FKT: 
FKT inviterer til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på 
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen 29. - 30. mai 2018. 
Påmeldingsfrist er satt til 13. april. 

 
 

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



 

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, 21.03.2018 

 

 
Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 

18/364-7 9022/18 033 Morten B. Often 62 48 50 14  

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK 

 

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2017 

 

 

Fra møtet i kommunestyret den 20.03.2018, saksnr 8/18.  

 

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsmelding tas til orientering med følgende merknader; 

 Økonomi: Det er ønskelig at årsmeldingen også inneholder et eget punkt med 

økonomisk oversikt for gjeldende regnskapsår. 

 Prosess: Kommunestyret anmoder om at uavklarte spørsmål forelegges rådmannen 

til uttalelse før beslutning om iverksetting av forvaltningsrevisjon foretas. 

 

 

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 

konsulent 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

 

Vedlegg 
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Dag 1 
 

 
Tirsdag 29. mai 2018 

 
09.00 – 10.00  
 

 
Registrering med mat 
 

 
 
10.00 – 10.05 
 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
 
10:05 – 10.25  
 
 
 
 

 
Åpning 
 
Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og 
konstitusjonskomite  

 
10.25 – 10.50 
  
 
 
 
 
 
10.50 – 11.20 
 
 
11.20 -11.30 
 

 
Arbeidslivskriminalitet 
 

• NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet 
 
Direktør Arbeidsliv Nina Melsom Næringslivets Hovedorganisasjon 
 
 

• Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter? 
 
Seniorrådgiver og prosjektleder Anne Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for 
forvaltning og ikt 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 

 
11.30 -11.50 

 
Pause 

11.50 – 12.20 
 
 
 
 

Hvordan står det til med barnevernet i kommunene?  
 

• Behovet for et kompetanseløft 
 
Foredragsholder ikke avklart 
 

12.20 – 12.50  
• Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder 

 
Revisor Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Opland 
 

 
13.00 – 14.00 

 
Lunsj 

 
14.00 – 14.25 
 
 
 
 
14.25 – 14.35 

 
• Hvorfor sviktet det i Land? 

 
Oppdragsansvarlig revisor, Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon  
 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 

http://www.fkt.no/
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 ÅRSMØTE 2017 I FKT 
 

 
14.45/15.00 – 15.15/15.30
  
 

  
Registrering til årsmøte 2018 
 

 
15.15/15.30 – 16.15/16.30 
 

 
Årsmøte 2018 

 
18.30 – 19.30 

 
«Født til omstilling» med Anders M Tangen 
 

 
20:00 
 

 
Felles middag på hotellet 
 

  
 

Dag 2 Onsdag 30. mai 2018 
 

 
09.00 – 09.45 
 
 
 
 
09.45 – 10.00 

 
Veileder – kontrollutvalgets sekretariat 
 
Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariat for kontrollutvalget Hordaland 
fylkeskommune 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen, evt. kort pause 
 

 
10.00 – 11.00  
 
 
 
 
 
11.00 – 11.10 

 
Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt? 
 
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune 
 
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 
 

 
11.10 – 11.30  

 
Pause og utsjekking 
 

 
11.30 – 12.00 
 
 
 
12.00 – 12.10 
 

 
Lovproposisjonen om ny kommunelov 
 
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal og Moderniseringsdepartementet 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
12.10 – 12.50  
 

 
Etikk 
Henrik Syse 
 

 
12.50 – 13.00 

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
13.00 – 14.00 

 
Lunsj 
 

http://www.fkt.no/
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Forelesere I 29.-30. mai 2018 

 
Stortingsrepresentant  
Svein Harberg (H) 
første nestleder Stortingets 
Kontroll- og konstitusjonskomite 

 
Svein Harberg har også er faring fra 
fylkesting (Aust-Agder), kommunestyre og 
kontrollutvalg (Grimstad). Han er nå inne i sin 
tredje stortingsperiode 

 
Direktør Arbeidsliv Nina Melsom 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
 
 

 
Nina Melsom er jurist. Hun har blant annet 
vært medlem i Personvernnemnda og 
medforfatter av Arbeidstvistloven for å nevne 
noe. Hun har ellers omfattende 
foredragserfaring 

 
Seniorrådgiver og prosjektleder Anne 
Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for 
forvaltning og ikt 
 

 
Anne Cathrine Jacobsen er prosjektleder for 
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige 
kontrakter i Difi. Arbeider nå med 
samarbeidsprosjekt mellom departementet, 
KS og Arbeidstilsynet 

 
Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen, 
Fylkesmannen i Opland 
 
 

 
Jorunn Ødegårdstuen har gjennomført 
undersøkelsen av Land barnevernstjeneste 
på vegne av fylkesmannen. Rapporten 
omhandler avvik knyttet til meldinger, 
undersøkelser og hjelpetiltak 

 
Oppdragsansvarlig revisor, Reidun 
Grefsrud, Innlandet revisjon  
 

 
Reidun Grefsrud har gjennomført 
undersøkelsene av Land barnevernstjeneste 
på vegne av kontrollutvalget i Nordre Land 
kommune. Rapporten har fokus på 
rådmannens oppfølging og interkontroll 

 
Seniorrådgiver Roald Breistein, 
sekretariat for kontrollutvalget Hordaland 
fylkeskommune 

 
Roald Breistein har ledet FKTs 
arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for 
kontrollutvalgets sekretariat 

 
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland 
fylkeskommune 

 
Rune Haugsdal går for å ha et «korrekt» og 
positivt syn på kontrollutvalget.  

 
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg 
kommune 

 
Unni Skaar er en rådmann som gjerne kan 
ha et mer «utfordrende» syn på utvalget 

 
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal 
og Moderniseringsdepartementet 
 
 

 
Erland Aamot 

 
Filosof Henrik Syse 
 

 
Henrik Syse jobber ved Institutt for 
fredsforskning  
Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi, 
rettsfilosofi og moralfilosofi. Medlem av den 
norske Nobelkomite siden 2015 
 

http://www.fkt.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Politisk_filosofi
https://no.wikipedia.org/wiki/Rettsfilosofi
https://no.wikipedia.org/wiki/Moralfilosofi
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PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017. 

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

stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017. 

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune | 
frank.willy.djuvik@sfj.no | Mobil: 926 26 976   

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

sekretariatet. 

 

FØR MIDDAG 

I år inviterer vi til en aperitiff før middag med et morsomt og tankevekkende foredrag om det litt 
skremmende «omstillings»-begrepet   

Marius Tangen: «Født til omstilling». Gjennom merkelige assosiasjoner, gjenkjennelige typer og 
betraktninger gir han deg nye perspektiver. Lokale: Mulitarena 1, Clarion 

 

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT 

Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166 

E- postadresse: fkt@fkt.no 

 

INFORMASJON OM HOTELLET 

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 

Med bil til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport: Fra E6 – ta av mot flyplassen, deretter tar du av E16 
mot Hønefoss/Nannestad. Ta til høyre i tredje rundkjøring 

Med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen: egen direkte shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Airport 
(buss S44). Holdeplass for bussen finner du rett utenfor ankomst på flyplassen, kr 70,- pr. pers. pr. vei. 
Rutetabell finner du her  

 Fri parkering (særskilt parkeringsbevis ikke påkrevet) på hotellets oppmerkede parkeringsplasser  

 

http://www.fkt.no/
http://www.fkt.no/
mailto:fkt@fkt.no
http://www.nettbuss.no/www/resources/nbno/a/a980f899a57b8ba9ce6bff1c9fce9456.pdf
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PÅMELDING 
 

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

Bindende påmelding innen onsdag 28. mars 2018. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  
gir full deltakeravgift. 

 

 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)  
• Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 500) 
• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 
• Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,- 

 
 

 

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


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

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 15/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   07.05.18    15/18  
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:      Møtedato:  
15/18  Kontrollutvalget     07.05.18 
 
 
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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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 15/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   07.05.18    16/18  
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:      Møtedato:  
16/18  Kontrollutvalget     07.05.18 
  Kommunestyret 
 
 
Rapport – Varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og 
redningsvesen (MHBR iks) 
 
 
Saksdokumenter: 
- Kontrollutvalgssak 07/17 (ikke vedlagt) 
- Rapport av 16. april 2018 fra Hedmark Revisjon IKS 
 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalgene i de 10 eierkommunene til Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS 
(MHBR) bestilte i mai/juni 2017 en selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i selskapet. 
Bakgrunnen var at det i mars måned 2017 hadde vært flere omfattende artikler i 
Dagbladet som omtalte varslingssaker og håndtering av disse i Midt-Hedmark Brann og 
redningsvesen IKS. 
 
 
Formål: 
Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å kartlegge og vurdere om MHBR 
har etablert varslingsrutiner slik arbeidsmiljøloven foreskriver at man skal ha og om de 
etterleves. 
 
 
Problemstillinger: 
Med bakgrunn i formålet med selskapskontrollen har revisjonen søkt å belyse følgende 
problemstillinger gjennom forvaltningsrevisjonen: 
 
Prosjektet skal besvare 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 under 
problemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk? 

 
 
Uttalelser: 
En foreløpig rapport har vært sendt til selskapet for uttalelse. Selskapets høringsuttalelse 
er tatt inn i rapportens kapittel 13. 
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 15/2018 

Revisjonens konklusjoner: 
Vi anbefaler at selskapet i sitt varslingsreglement åpner for at det kan være en ekstern 
varslingskanal som trer inn når saken ikke kan behandles av selskapets interne 
varslingskanaler. På generelt og prinsipielt grunnlag er vi også av den oppfatning at 
styreleder trenger enn sparringspartner når varsling gjelder selskapets øverste leder. Det 
eksterne varslingsinstituttet kan da inneha denne rådgivingsfunksjonen og bistå 
styreleder. En slik løsning vil også kunne sikre større tillit nedover i organisasjonen i 
forhold til at varslingssaker som involverer øverste leder ivaretas på en objektiv måte. 
 
 
Revisjonens anbefalinger: 
Med bakgrunn i sine funn og vurderinger har revisor utarbeidet følgende anbefalinger: 
 
• Tydeliggjøring av varslingsmottakers rolle, det gjelder både i forhold til linjen, 

verneombud og styret, og at formaliteter i større grad overholdes. 
• Etablere en ekstern varslingskanal som kan benyttes når saken ikke kan varsles eller 

behandles internt. Vurdere om styreleder kan ha den eksterne varslingskanalen som 
en sparringspartner når det kommer varslingssaker som styreleder skal håndtere. 

• Gi regelmessig ajourført informasjon til ansatte om selskapets varslingsrutiner. 
• Gjenoppbygge tilliten til selskapets varslingskanaler. 
• Etablere en enkel årlig rapporteringen fra administrasjonen til styret mht om 

selskapet har varslingssaker som det jobbes med uten angivelse av innhold og nivå. 
• Sørge for å ha tilstrekkelig kapasitet ved gjennomføring av vurdering og 

faktaundersøkelser. I større grad dokumentere med skriftlige referater fra møter som 
avholdes, der alle parter signerer. 

• Selskapets varslingsrutiner håndteres fra 2017 sammen med andre avvik i selskapets 
dokumentasjons- og avvikssystem Landax. Selskapet må ha sikre rutiner som sikrer 
at bare de ansatte som har en varslingsfunksjon er dem som får fysisk tilgang til 
disse personsensitive opplysningene, samt at oppbevaringen av dokumentene er 
betryggende i forhold til innføring av GDPR med virkning fra 23.05.2018. 

 
Selv om det ligger utenfor de problemsstillinger revisor skulle besvare opp, vil de 
anbefale eierne ved neste revisjon av selskapsavtalen om å se på 
styresammensetningen. Det at hver eierkommune skal ha sitt medlem i styret er ikke i 
tråd med KS anbefaling om kommunal eierstyring. Styret skal ivareta selskapets 
interesser og ikke eierkommunenes, og må ha en kompetansesammensetning som er 
riktig sett fra selskapets ståsted. Eierkommunenes interesser skal ivaretas i 
representantskapet. 
 
Styret bør etter revisjonens vurdering ikke ha mer enn 4-5 medlemmer, og 
representantskapet må velge disse etter innstilling fra en valgkomite utpekt av og blant 
representantskapets medlemmer. Valgkomiteen kan godt ha en instruks å arbeide ut ifra 
som angir hvilke kompetanse som er viktig å ha i styret i et brann- og redningsselskap 
som er organisert som et interkommunalt selskap. 
 
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den oppfatning at Hedmark revisjon IKS har avgitt en rapport i tråd 
med utvalgenes bestilling.  
 
Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger. 
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Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 16/2018 

Sekretariatets forslag til innstilling: 
Rapport om varslingsrutiner i MHBR IKS tas til etterretning. 

Kommunestyret i Tynset ber selskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. 
Styreleder bes rapportere om iverksatte tiltak til kontrollutvalget innen 01.12.18. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kommunestyrets vedtak: 
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	1518 Åpen post
	1618 rapport om varslingsrutiner i mhbr



