
MØTEINNKALLING 

KONTROLLUTVALGET I TYNSET KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Ragnhild Aashaug, tlf 970 40 929 eller epost til: ra@kontrollutvalgfjell.no 

MØTEDATO: Mandag 17. februar 2020  

KL.: 12:00 – 15:00 

STED:  Møterom Kommunestyresalen i Tynset rådhus, 8.etasje 

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

SAKSLISTE 

SAK NR. INNHOLD 

01/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 25.11.19 

03/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget 

04/2020 Orientering fra Tynset kommune vedr underskuddet i  

Meskano AS fra 2018 

05/2020 Dialogmøte med ordfører  

06/2020 Rutiner for virksomhetsbesøk 

07/2020 Konkurransegrunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll  

08/2020 Orienteringssaker 

09/2020 Eventuelt 

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). 

Tolga, 7.februar 2020 

for 

Marit Motrøen 

leder i Kontrollutvalget 

Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug 

Rådgiver, Kontrollutvalg Fjell IKS 

Kopi er sendt: Ordfører, Revisor, ekspedisjonen til offentlig gjennomsyn. 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 01/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 17.02.20      01/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

01/20  Kontrollutvalget 17.02.20 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

Saksdokumenter: 

- Sakliste til møte 17.02.20

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 17.02.20 godkjennes. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 02/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 17.02.20     02/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

02/20  Kontrollutvalget 17.02.20 

Møteprotokoll fra møte 25.11.19 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 25.11.19 (vedlagt)

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 25.11.19. Det ble gjort korrigeringer i 

sak 35/19, «Åpen post». Utvalgets medlemmer har i svarmail godkjent protokoll. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.11.19 godkjennes. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Tynset kommune 

MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:       Loftet, Tynset Rådhus 

Møtedato: Mandag 25. november 2019 

Tid:  Kl. 14:00 

Saknr. 28-35

Til stede på møtet: 

Medlemmer: Forfall: 
Marit Motrøen 

Atle Fiskvik  
Bjørn Tore Grutle 

Randi Aas 
Siri Strømmevold 

Vara tilstede under introduksjon for kontrollutvalg: 
Kristin Siksjø 

Andre: 
Fra  Kontrollutvalg Fjell IKS:  Norvald Veland, Ragnhild Aashaug og 

Torill Bakken. 
Fra KPMG: Revisor Ingunn Strand Olsson,  

tilstede under introduksjonen. 
Fra administrasjonen:  Ass. Rådmann Morten B Often,  

tilstede i sak 34/19. 

Merknad: 

Det ble gitt en innføring til nye kontrollutvalgsmedlemmer om utvalgets rolle og 
oppgaver, samt presentasjon av sekretariat og revisjon. 
Varamedlemmer var invitert til å delta under møtets første del. 

Møtet ble avsluttet kl.16.00  

Tynset, 25. november 2019 

Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug 
møtesekretær 

Neste møte:  17. februar 2020 

vedlegg
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28/2019   Godkjenning av saksliste og innkalling 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 25.11.19 godkjennes. 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 25.11.19 godkjennes. 

29/2019   Protokoll fra møte 02.06.19 til orientering 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.09.19 tas til orientering 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.09.19 tas til orientering 

30/2019     Bestilling/anbud av risiko- og vesentlighetsvurdering 

for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget i Tynset vedtar å starte arbeidet med en overordnet analyse og

plan for forvaltningsrevisjon for Tynset kommune for perioden 2020-2024.

2. Valg av leverandør for denne skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse.

3. Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og

gjennomføring av anbudsprosessen.

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

01.04.20. Fremdriftsplan avklares nærmere på møte i kontrollutvalget 17.02.20

og gjennom løpende kontakt mellom Abakus AS, kontrollutvalget og sekretariatet.

Behandling: 

Det ble delt ut nye saksdokumenter da det var brukt noen feil begrep etter ny 

kommunelov og forskrift for kontrollutvalg og revisjon. Dette er rettet opp i de nye 

dokumentene. Ny ordlyd er innarbeidet i forslag til vedtak. 

Sekretariatets nye forslag ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

vedlegg
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1. Kontrollutvalget i Tynset vedtar å starte arbeidet med en risiko- og

vesentlighetsvurdering for plan for forvaltningsrevisjon for Tynset kommune for

perioden 2020-2024.

2. Valg av leverandør for denne skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse.

3. Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og

gjennomføring av anbudsprosessen.

4. Risiko og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon skal være ferdigstilt

innen 01.09.20. Fremdriftsplan avklares nærmere på møte i kontrollutvalget

17.02.20 og gjennom løpende kontakt mellom Abakus AS, kontrollutvalget og

sekretariatet.

31/2019     Bestilling/anbud av risiko- og vesentlighetsvurdering  

 som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget i Tynset vedtar å starte arbeidet med en risiko- og

vesentlighetsvurdering og plan for eierskapskontroll for Tynset kommune for

perioden 2020-2024.

2. Valg av leverandør for denne skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse.

3. Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og

gjennomføring av anbudsprosessen.

4. Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for eierskapskontroll skal være

ferdigstilt innen 01.04.20. Fremdriftsplan avklares nærmere på møte i

kontrollutvalget 28.04.16 og gjennom løpende kontakt mellom Abakus AS,

kontrollutvalget og sekretariatet.

Behandling: 

Det ble delt ut nye saksdokumenter da det var brukt noen feil begrep etter ny 

kommunelov og forskrift for kontrollutvalg og revisjon. Dette er rettet opp i de nye 

dokumentene. Ny ordlyd er innarbeidet i forslag til vedtak. 

Sekretariatets nye forslag ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets vedtak: 

1. Kontrollutvalget i Tynset vedtar å starte arbeidet med en risiko- og

vesentlighetsvurdering og plan for eierskapskontroll for Tynset kommune i

perioden 2020-2024.

2. Valg av leverandør for denne skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse.

3. Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og

gjennomføring av anbudsprosessen.

4. Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for eierskapskontroll skal være

ferdigstilt innen 01.09.20. Fremdriftsplan avklares nærmere på møte i

kontrollutvalget 17.02.20 og gjennom løpende kontakt mellom Abakus AS,

kontrollutvalget og sekretariatet.

vedlegg
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32/2019     Revisors egenvurdering av uavhengighet og 
    Kontrollutvalgets påse-ansvar regnskapsrevisor 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 

30.09.19. 

Behandling: 

Det ble orientert om at ny kommunelov og felles forskrift for kontrollutvalg og  revisjon 

har henholdsvis ny §24 og forskrift § 9. Dette er endringer som gjelder fra nytt 

kommunestyre er konstituert.  

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 30.09.19. 

33/2019    Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 

  2020 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsplan for 2020 godkjennes.  

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2019 fastsettes slik: 

 Møtene starter kl. 13:00

 Møtestedet er fortrinnsvis Tynset rådhus

 Møtedatoene er:

o Mandag  17.02.20

o Mandag  4.05.20  

o Mandag  15.06.20

o Mandag  12.10.20

o Mandag   7.12.20 

o 

Behandling: 

Plan og tidspunkt ble gjennomgått. Tidspunkt endres til kl 1200 

Sekretariatets forslag med endring av tidspunkt ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsplan for 2020 godkjennes. 

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2019 fastsettes slik: 

 Møtene starter kl. 12:00

 Møtestedet er fortrinnsvis Tynset rådhus

 Møtedatoene er:

o Mandag  17.02.20

o Mandag  4.05.20  

o Mandag  15.06.20

o Mandag  12.10.20

o Mandag   7.12.20 

vedlegg
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34/2019     Orienteringssaker 

Sekretariatet vil presenterte følgende orienteringssaker i møtet: 

 Orienteringssak 1: Ny politisk organisering

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

kommunestyret fattet følgende vedtak:

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

beskrevet med virkning fra 1. oktober 2019

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

nytt politisk organisasjonskart.  Herunder tilpassing av arbeidsform for de

politiske utvalgene

3. Politisk delegeringsreglement rulleres og tilpasses ny organisering

4. Årshjul og styringsdialog videreutvikles for å sikret arbeidsformer som

muliggjør større grad av samskapning og dialogstyring med flest mulig

innbyggere, lag og foreninger, ressurspersoner og næringsliv i Tynset

kommune.

Begrunnelsen for vedtaket går fram av vedlagte saksutredning. 

 Orienteringssak 2:  Ny forskrift om kontrollutvalg

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

konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av

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

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

 Orienteringssak 3: NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 2020

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

holdes på Gardemoen 29. – 30. januar 2020.

Kontrollutvalget oppfordres til å vurdere deltakelse/påmelding.

Program/påmelding:

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

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling: 

Assisterende rådmann Morten Bersvend Often gikk gjennom ny saken om ny politisk 

organisering, som har sin bakgrunn i endringer i ny kommunelov. Det omhandler i stor 

grad navn og sammensetning på komiteer. Arbeidet med innbyggerinvolvering løftes.  

Ny forskrift ble gjennomgått 

Kontrollutvalgskonferansen: De som ønsker å være med på konferansen gir 

tilbakmelding til sekreteriatet innen onsdag 3. desember med alle opplysninger som 

trengs for registrering. 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

vedlegg

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

Orienteringssakene tas til orientering. 

35/2019     Åpen post 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Sak 1: 

Kontrollutvalget i Os har anmodet Tynset kommune om å vurdere tiltak i forhold til 

situasjonen Meskano har havnet i. 

Behandling: 

Kontrollutvalget diskuterte saken, og ber om en orientering fra ordfører Merete Myhre 

Moen og rådmann Erling Strålberg på det neste møtet. 

Vedtak: 

Kontrollutvalget ber om en orientering fra ordfører Merete Myhre Moen og rådmann 

Erling Strålberg på det neste møtet. 

Sak 2: 

Det ble orientert fra sekretariatet om «Rapport fra tilsyn med Tynset kommunes arbeid 

med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2019». Tilsynet har nylig 

blitt gjennomført av Fylkesmannen i Innlandet. 

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/innlandet/2019/tynset-kommunes-

arbeid-med-tilsyn-med-miljoerettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-

2019/#1Tilsynetstemaogomfang 

Fylkesmannens konklusjon: 

«Tynset kommune sikrer ikke at det på grunnlag av risikovurdering blir ført regelmessig 

tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.» 

Behandling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

Vedtak: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

vedlegg

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/innlandet/2019/tynset-kommunes-arbeid-med-tilsyn-med-miljoerettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-2019/#1Tilsynetstemaogomfang
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MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 03/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 17.02.20   03/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

03/20  Kontrollutvalget 17.02.20 

Kommunestyret 

Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 

Saksdokumenter: 

- Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 (vedlegg)

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. 

Rapporteringen skjer dels løpende ved at rapporter sendes til kommunestyret for 

sluttbehandling, samt at meldinger om oppfølging av rapporter oversendes 

kommunestyret til orientering. Som et ledd i rapporteringen vil årsmeldingen være et 

nyttig dokument. 

Sekretariatet har laget en oppsummering over kontrollutvalgets aktivitet i 2019. Det 

gjøres oppmerksom på at forskriftshenvisningene i årsmeldingen er gjort etter 

Kontrollutvalgsforskrift av 2004 og kommunelov gjeldende før konstitueringen av nytt 

kommunestyre da mesteparten av aktiviteten skjedde før konstituering. 

Regnskapet viser et betydelig mindreforbruk for 2019. Den viktigste forklaringsvariabelen 

er at det ikke er gjennomført forvaltnings- og selskapsrevisjon.  

Kontrollutvalget bes om å gjennomgå vedlagte utkast til årsmelding, og foreta eventuelle 

korrigeringer og endringer. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 vedtas og legges fram for 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



Årsmelding 
kontrollutvalget i Tynset 
kommune 2019 
Vedtatt av kontrollutvalget 

Sak 03/2020, den 17.02.20 

Bilde: Destinasjon Røros 

Ragnhild Aashaug 

vedlegg
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INNHOLD 

Innledning ........................................................................................................................................................................... 3 

Kontrollutvalgets sammensetning (§2) .............................................................................................................................. 3 

Antall saker til behandling .................................................................................................................................................. 4 

Innkalling av administrative ledelse og andre til kontrollutvalgets møter ......................................................................... 4 
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Møtedeltakelser 2019 ...................................................................................................................................................... 13 
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vedlegg
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INNLEDNING 

Årsmeldingen omfatter tidsrommet 1.1.2019 til 31.12.2019. Meldingen gir oversikt over medlemmer og 

varamedlemmer i kontrollutvalget, møter, opplysning om antall saker, og utvalgets arbeid. 

Siden 2019 var et valgår, skjedde det et skifte av kontrollutvalgets medlemmer ved konstitueringen av nytt 

kommunestyre den 1.10.19. Nytt kontrollutvalg ble valgt i sak 74/19. 

Rammene for kontrollutvalgets arbeid er fastsatt i ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” 

fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet (KRD) 15.juni 2004 med virkning fra 1.juli samme år.  

Årsmeldingen følger i sin oppbygging kontrollutvalgforskriftens inndeling så langt det er praktisk mulig. 

Der det gis referanse til saksnummer, gjelder det kontrollutvalgets saksnummer. Der det gis referanse til 

kapitler og paragrafer uten annen angivelse, viser disse til kontrollutvalgforskriften. 

Ny forskrift for kontrollutvalg og revisjon ble gjeldende fra konstituerende møte i 2019.  Denne 

årsmeldingen følger gammel forskrift. 

KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING (§2) 

Kontrollutvalget ble for perioden 2015 – 2019 valgt i kommunestyrets sak 72/15, den 06.10.15. 

Fra siste endring 29.08.17 har kontrollutvalget hatt følgende sammensetning i 2019:  

Leder:  Odd Eirik Resell Varamedlem: Kamilla Jakubecz 

Nestleder: Atle Fiskvik  Varamedlem: Thomas Svee 

Medlem: Ketil Leteng Varamedlem: Nils P. Hagen 

Medlem: Marit Motrøen  Varamedlem: Rune Storli 

Medlem: Signe Marit Lium Varamedlem: Einar Røe  

Varamedlemmene er personlige varamedlemmer. 

Ny sammensetning kontrollutvalg valgt i kommunestyret 01.10.19 sak 78/19 for perioden 2019-2023: 

Leder:  Marit Motrøen  Varamedlem: Rune Storli 

Nestleder: Bjørn Tore Grutle Varamedlem: Kristin Siksjø 

Medlem: Randi Aas Varamedlem: Nils P. Hagen 

Medlem: Siri Strømmevold Varamedlem: Einar Røe 

Medlem: Atle Fiskvik Varamedlem: Terje Hylen 

Atle Fiskvik er kommunestyrets representant. Varamedlemmene er personlige varamedlemmer. 

vedlegg
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ANTALL SAKER TIL BEHANDLING 

Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 5 ordinære møter og behandlet 35 saker. Tilsvarende tall i 2018 viser 5 

møter og 38 saker. 

INNKALLING AV ADMINISTRATIVE LEDELSE OG ANDRE TIL KONTROLLUTVALGETS MØTER 

Kontrollutvalget har i 2019 innkalt følgende til sine møter: 

 Rådmann Arild Einar Trøen, helse- og omsorgssjef Øystein Johansen, barnehageleder Mariann

Hage, kommuneoverlege/helselege Knut Selmer og utdanningssjef Bent Kvile sak 3/19 i

forbindelse med vurdering av forvaltningsrevisjon >Psykisk helse blant unge>

Forvaltningsrevisjon ble vedtatt utsatt av kontrollutvalget.

 Rådmann Arild Einer Trøen sak 4/19 21.02.19 orienterte om organisering og økonomi der Tynset

kommune gir tilskudd

 Fra KPMG AS: Ingunn Olsson i forbindelse med behandlingen av sak 12/19, "Årsoppgjøret 2018

for Tynset kommune", den 25.04.19

 Rådmann Arild Einar Trøen og økonomisjef Arild Vik i forbindelse med behandlingen av sak

12/19, "Årsoppgjøret 2018 for Tynset kommune", den 25.04.19.

 Økonomisjef Arild Vik redegjorde for tertialregnskap 1. tertial 2019 sak 18/19 den 11.06.19.

 Teknisk sjef Jostein Hauge og eiendomssjef Trond Vingelsgaard orienterte kontrollutvalget om

utførte energitiltak, vedtatt vedlikeholdsplan for kommunale bygg, status og etterslep

vedlikehold.

 Ass rådmann Morten B Often orienterte utvalget om vedtatt ny politisk organisering med

bakgrunn i endringer i ny kommunelov i sak 34/19 den 25.11.19.

KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG OPPGAVER (§4) 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av 

kommunestyret, herunder påse at kommunen har forsvarlig revisjonsordning. 

Tynset kommune vedtok i 2005 å konkurranseutsette revisjon av kommunens regnskap og i henhold til 

forskrift skal valg av revisor foretas etter innstilling fra kontrollutvalget.   

Kontrollutvalget vedtok i møte 11.02.16 i sak 06/16 å utlyse revisjon for perioden 2017-2020 på anbud og at 

prosessen skulle gjennomføres i samarbeid med Abakus AS.  Konkurransegrunnlag utarbeidet av Abakus 

AS ble behandlet av kontrollutvalget i møte 26.08.16 sak 25/16. 

Innstilling fra Abakus AS, der 3 anbud var mottatt, ble behandlet i møte 33/16 den 06.10.16 med innstilling til 

kommunestyret som i møte 29.11.16 sak 115/16 vedtok kontrollutvalgets innstilling.  KPMG ble valgt som 

revisor for Tynset kommune for perioden 2017-2019. 

vedlegg
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I møte i kontrollutvalget den 27.08.18 sak 27/18 ble gjeldende avtale med KPMG innstilt til kommunestyret 

prolongert i henhold til opprinnelig avtale (opsjon 1+1 år) til og med 2020 frem til avlagt regnskapsberetning 

for 2020.  Kommunestyret sluttet seg kontrollutvalgets innstilling i møte den 25.09.18 sak 54/18. 

KPMG har utført revisjon for Tynset kommune i 2019.  Utvalget behandlet egenerklæring om uavhengighet 

fra revisor den 13.09.18, behandlet sak 37/18 møtedato 10.12.18 

UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAP (§7) 

Etter § 7 i forskrift om kontrollutvalg skal utvalget når det blir forelagt en revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse 

om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret.  Uttalelsen avgis til kommunestyret.  Kopi av uttalelsen skal være 

formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling årsregnskapet til 

kommunestyret. 

Kontrollutvalget avga sin uttalelse til kommunestyret om Tynset kommunes årsregnskap for 2018 i møte 2, 

25.04.19  sak 12/19.  

OPPFØLGING AV REVISJONSMERKNADER (§8) 

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner  skal 

kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. 

Kontrollutvalget har ikke mottatt merknader fra revisjon i 2019. 

FORVALTNINGSREVISJON (§9) 

Kontrollutvalget skal påse at kommunes virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med 

bestemmelsen i dette kapittel. 

Overordnet analyse sin plan var å gjennomføre forvaltningsrevisjon <Psykisk hele blant unge>.  Med 

bakgrunn i orientering i sak 03/19 fra stab og rådmann, valgte kontrollutvalget å utsette gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon.   

Likeså ble det besluttet å ikke gjennomføre forvaltningsrevisjon «Forvaltning og vedlikehold av 

boligmassen» med bakgrunn i orientering og tiltak iverksatt etter orientering fra teknisk sjef og eiendomssjef 

sak 25/19. 

Kontrollutvalget har ikke gjennomført eller behandlet forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2019. 

vedlegg
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PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON (§13-15) 

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

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

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

Kontrollutvalget vedtok i sak 25/16, den 26.08.16 å anta BDO som leverandør av Overordnet analyse og plan 

for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. 

BDO leverte planen som bestilt av kontrollutvalget, og den ble behandlet i utvalgets sak 43/16 den 29.11.16. 

Utvalgets innstilling ble behandlet av kommunestyret den 24.01.17, sak 6/17.  

Kommunestyrets vedtak var som følger:  

Plan for forvaltningsrevisjon for 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 og 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. 

I henhold til Kommuneloven § 23-3 (ny lov) og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, §§ 4 og 5, skal 

kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon.  Planen skal utarbeides minimum en gang i løpet av 

valgperioden og skal endelig skal vedtas av kommunestyret innen 31.12.20. 

I ny kommunelov skal planen utarbeides på bakgrunn av gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering  av 

kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.  Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

I møte 25.11.19 sak 30/19 gjorde kontrollutvalget følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget i Tynset vedtar å starte arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering for plan for

forvaltningsrevisjon for Tynset kommune for perioden 2020-2024.

2. Valg av leverandør for denne skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse.

3. Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og gjennomføring av anbudsprosessen.

4. Risiko og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon skal være ferdigstilt innen 01.09.20. Fremdriftsplan

avklares nærmere på møte i kontrollutvalget 17.02.20 og gjennom løpende kontakt mellom Abakus AS,

kontrollutvalget og sekretariatet.

KONTROLLUTVALGETS RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET 

vedlegg
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Kontrollutvalget har i 2019 oversendt følgende til kommunestyret/Tynset kommune: 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Tynset kommune i 2018. (Sak 12/19, den 25.04.19)

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 (Sak 05/19, den 21.02.19)

 Budsjett 2020 for kontroll og tilsyn. (Sak 25/19, den 02.09.19.)

Alle møteprotokoller er oversendt ordfører, og saksdokumenter og protokoller lagt ut til offentlig ettersyn. 

Møtene i Tynset kontrollutvalg holdes for åpne dører, med unntak av saker som er unntatt offentlighet. 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 oversendes kommunestyret. Årsmeldingen er å betrakte som 

kontrollutvalgets generelle melding til kommunestyret om egen virksomhet for driftsåret. 

SELSKAPSKONTROLL (§13)- NY KOMMUNELOV (23-4) EIERSKAPSKONTROLL 

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

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

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

kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Kontrollutvalget vedtok i sak 26/16, den 26.08.16 å anta BDO som leverandør av Overordnet analyse og plan 

for selskapskontroll 2016 – 2019. 

BDO leverte planen som bestilt av kontrollutvalget, og den ble behandlet i utvalgets sak 44/16 den 29.11.16. 

Kommunestyret behandlet planen i sitt møte 24.01.17 sak 7/17. Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt. 

Kommunestyrets vedtak lyder: 

Kommunestyret ber om at det gjennomføres selskapskontroll med: 

1. IKT Fjellregionen IKS (FARRT)

2. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Kontrollutvalget vedtok i møte den 21.02.17 sak 05/17 å gjennomføre selskapskontroll i FARTT der øvrige 4 

eierkommuner inviteres til å bli med i felles prosjekt. De øvrige 4 kommuner hadde valgt andre prosjekter 

selskapskontroller for 2017 og dermed ikke hadde budsjetterte  midler for felles prosjekt.  Prosjektet ble som 

følge herav utsatt. 

Det er ikke blitt gjennomført selskapskontroll i 2019.  Øvrige eierkommuner i IKT Fjellregionen IKS (FARRT) 

prioriterte å gjennomføre selskapskontroll i FIAS som også kontrollutvalget i Tynset sluttet seg til og ble 

gjennomført i 2018 og rapportert til kommunestyret og behandlet i møte 29.01.19 sak 04/19.   

vedlegg
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I henhold til ny Kommunelov § 23-4 skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen 

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

eierskapskontroller som skal gjennomføres.  Plan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eierskap.  Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst 

behov for eierskapskontroll.  Planen skal vedtas i kommunestyret innen 31.12.20. 

I møte 25.11.19 sak 30/19 gjorde kontrollutvalget følgende vedtak: 

1 Kontrollutvalget i Tynset vedtar å starte arbeidet med en risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for 

eierskapskontroll for Tynset kommune i perioden 2020-2024. 

2 Valg av leverandør for denne skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse. 

3 Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og gjennomføring av anbudsprosessen. 

4 Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for eierskapskontroll skal være ferdigstilt innen 01.09.20. 

Fremdriftsplan avklares nærmere på møte i kontrollutvalget 17.02.20 og gjennom løpende kontakt mellom 

Abakus AS, kontrollutvalget og sekretariatet. 

SÆRLIGE OPPGAVER FOR KONTROLLUTVALGET (§18) 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen.  

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets 

eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Kontrollutvalget behandlet i sak 25/2019, den 02.09.19 budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen i 

2020. 

Dette ble vedtatt i tråd med kontrollutvalgets innstilling av Tynset kommunestyre sak nr 121/19 den 

12.12.18.  

En oppstilling over regnskap sett opp mot budsjettet er på side 10. Det er et betydelig mindreforbruk for 

2019. Den viktigste forklaringsvariabelen er at det ikke er gjennomført forvaltnings- og selskapsrevisjon. 

SAKSBEHANDLING. MØTE OG TALERETT I KONTROLLUTVALGETS MØTER (§19) 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes dersom utvalget skal behandle 

opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommuneloven § 31 nr. 3 siste punktum gjelder 

tilsvarende.  

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

kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlig(e) revisor(er). Innkallingen skal inneholde en oversikt 

over de saker som skal behandles samt saksdokumenter. Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes 

stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet 

protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. 

vedlegg
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Saker er sendt ut elektronisk senest èn uke før møtet avholdes .  I tillegg legges de ut til offentlig 

gjennomsyn på kommunens hjemmeside og på sekretariatets hjemmeside: www.konfjell.no.  

SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATET (§20) 

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller 

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

og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

I møte i kontrollutvalget den 27.08.18 sak 31/18 ble gjeldende avtale med Kontrollutvalg Fjell IKS 

innstilt til kommunestyret prolongert i henhold til opprinnelig avtale (opsjon 1+1 år) til og med 

2020.   Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets innstilling i møte den 25.09.18 sak 55/18. 

Kontrollutvalget vil i samarbeid med Abakus AS lyse ut på anbud sekretariatarbeid i løpet av året 

2020. 

ANDRE OPPGAVER 

Kontrollutvalget er ikke er forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra 

kommunestyret, eller der det framgår av revisjonsforskriften. Når det gjelder henvendelser fra 

andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører 

under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.  

Utvalget har behandlet følgende saker i 2019 utover det som er nevnt tidligere: 

 Diverse orienteringssaker (sak på hvert møte)

 Høring ny forskrift kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

 Kontrollrapport fra Skatteetaten for 2018

 Ny politisk organisering i Tynset kommune

 Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon som trådte i kraft fra og med konstituerende

møtet i kommunestyre

 Møteplan 2020

 Revisors egenvurdering av uavhengighet for 2020

vedlegg
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KONTROLLUTVALGETS REGNSKAP OG BUDSJETT 2019 

Kostnadskonto Regnskap Budsjett Avvik 

Honorar 21.017       44.000 -22.983

Telefongodtgjøring 0         2.000 -2.000

Møtegodtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste 11.505       12.000 -495

Arbeidsgiveravgift 2.081         4.000 -1.919

Aviser og faglitteratur 13.560  4.000 9.560 

Bevertning 1.322         5.000 -3.678

Opplæring og kurs 9.594       50.000 -40.406

Reiser og transportutgifter 891       12.000 -11.109

Husleie 0       0 0 

Datautstyr 11.427 0 11.427 

Konsulent og kjøp av tjeneste 6.770       30.000 -23.230

Sekretariattjenester 155.000     155.000 0 

Revisjon 173.154     490.000 -316.846

Sum samlet 2019 406.321     808.000 -401.679

Tynset, den 17.02.2020 

Marit Motrøen 

___________________ 

Leder 

Ragnhild Aashaug 

______________________ 

Møtesekretær 
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SAKER I TYNSET KONTROLLUTVALG 2019 

Møtedato 

SAK NR. INNHOLD 

21.02.19 Møte nr. 1 

01/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2019 Protokoll fra møte 10.12.18 

03/2019 Forvaltningsrevisjon «Psykisk helse blant unge» - orientering fra Helse- og omsorg  
04/2019 Rådmann orienterer om organisering og økonomi arrangement der Tynset kommune gir 

tilskudd 
05/2019 Årsmelding for kontrollutvalget 2018 

06/2019 Vurdering av selskapskontroll 2019 

07/2019 Orienteringssaker 

08/2019 Åpen post 

09/2019 Kontrollrapporten 2018 fra Skatteetaten for Tynset kommune 

25.04.2019 Møte nr. 2 

10/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

11/2019 Protokoll fra møte 21.02.19 

12/2019 Årsoppgjøret 2018 Tynset kommune 

13/2019 Forvaltningsrevisjon «Psykisk helse blant unge» - oppfølging 

14/2019 Orienteringssaker 

15/2019 Åpen post 

11.06.19 Møte nr. 3 

16/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

17/2019 Protokoll fra møte 25.04.19 

18/2019 Tertialregnskap 1. tertial 2019 

19/2019 Forvaltningsrevisjon – valg av prosjekt 

20/2019 Orienteringssaker 

21/2019 Åpen post 
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02.09.2019 Møte nr. 4 

22/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

23/2019 Protokoll fra møte 02.06.19 

24/2019 Forvaltningsrevisjon – valg av prosjekt – Teknisk sjef og eiendomssjef orienterte 

25/2019 Budsjett for kontrollutvalget 2020 

26/2019 Orienteringssaker 

27/2019 Åpen post 

 

 

25.11.2019 Møte nr. 5 

28/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

29/2019 Protokoll fra møte 02.06.19 

30/2019 Bestilling/anbud av risiko- og vesentlighetsvurdering for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

31/2019 Bestilling/anbud av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 

2020-2024 

32/2019 Revisors egenvurdering av uavhengighet og Kontrollutvalgets påse- ansvar regnskapsrevisor 

33/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020 

34/2019 Orienteringssaker 

35/2019 Åpen post 
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MØTEDELTAKELSER 2019 

Gjennom året 2019   Møte nr. 

Navn 

1 2 3 4 5 

Odd Eirik Resell, leder X X X X 

Atle Fiskvik, nestleder X X X X 

Ketil Leteng, medlem X X X 

Marit Motrøen, medlem X X 

Signe Marit Lium, medlem X X X X 

Rune Storli, varamedlem X 

Terje Hylen, varamedlem 

Atle Fiskvik, varamedlem 

Nils P Hagen, varamedlem 
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NYTT UTVALG MØTEDELTAKELSER 2019 – MØTE 5 

Gjennom året 2019   Møte nr. 

Navn 

1 2 3 4 5 

Marit Motrøen, leder X 

Atle Fiskvik, nestleder X 

Bjørn Tore Gutle, medlem X 

Randi Aas, medlem  X 

Siri Strømmevold, medlem    X 

Rune Storli, varamedlem 

Kristin Siksjø, varamedlem 

Einar Røe, varamedlem 

Terje Hylen, varamedlem 
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Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 04/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 17.02.20      04/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

04/20  Kontrollutvalget 17.02.20 

Orientering fra Tynset kommune vedr underskuddet i Meskano AS 
fra 2018 

Saksdokumenter: 

- Selskapskontroll  R17-2017 «Eierskapskontroll Meskano AS», 12.september 2014.

Vedlegg 1

- Protokoll fra generalforsamling 15.juni 2018. Vedlegg 2

- Protokoll fra generalforsamling 15.mai 2019. Vedlegg 3

- Uttalelse fra revisor om selskapets muligheter for fortsatt drift fra 18.09.2019.

Vedlegg 4

- Kommunestyresak 125/19, Tynset kommune  – «Søknad om driftsstøtte Meskano

AS» 12.desember 2019. Vedlegg 5

- Protokoll fra eierskapsmøter tilknyttet informasjon om underskuddet.

ETTERSENDES

- Tidslinje fra Tynset kommune om deres håndtering av, og informasjon om

underskuddet i Meskano AS fra 2018. ETTERSENDES

Saksframlegg: 

I kontrollutvalgets møte den 25.november 2019 ble situasjonen som Meskano AS har 

havnet i, diskutert i sak 35/2019. Det hadde også blitt stilt spørsmål fra 

kontrollutvalgene i Os og Alvdal om dette var en sak man burde få mer informasjon om. 

Kontrollutvalget vedtok å be om en orientering fra ordfører Merete Myhre Moen og 

rådmann Erling Strålberg på det neste møtet. 

Både ordfører og rådmann er kontaktet og har bekreftet at de kommer med en 

orientering om Tynset kommune sin håndtering av, og informasjon om, underskuddet i 

Meskano AS fra 2018. 

Denne orienteringen foreligger skriftlig som «Tidslinje fra Tynset kommune, vedlegg 6». 

Sekretariatet har hentet inn dokumenter som kan bidra til få en oversikt over saken fra 

underskuddet ble kjent.  

Det ble gjennomført en selskapskontroll av Meskano AS i 2014. Denne ligger vedlagt, se 

vedlegg 1. 

I kontrollutvalget sin behandling av selskapskontrollen gjorde de følgende vedtak i sak 

31/14:  

1. Rapporten ”Eierskapskontroll i selskapet Meskano AS” tas til etterretning.

2. Tynset kommune følger opp revisors anbefalinger
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Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 04/2020 

3. Rapportering skjer etter nærmere avtale mellom kontrollutvalget og ordfører.

Kommunestyret behandlet saken i kommunestyresak 3/15 og 7/15. Første gang ble 

saken utsatt, og i andre sak ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

I kontrollutvalgssak 26/2015 hadde ordfører en orientering til kontrollutvalget om 

oppfølgingen av eierskapskontrollen i  Meskano AS. Denne orienteringen ble gjort 

muntlig. Utvalget tok orienteringen til orientering, og det fremgår ikke av protokollen hva 

som kom frem. 

I selskapskontrollen ble det gitt noen anbefalinger til hvordan Tynset kommune burde 

utøve sitt eierskap.  

Tynset kommune sin eierskapsmelding ble oppdatert i 2017, og kan leses her:  

https://www.tynset.kommune.no/_f/p1/ie04afd8c-6434-4cba-a6a9-

857afd384d1e/eierskapsmelding-oppdatert-2017.pdf 

Saksvurdering: 

I henhold til kommunelovens §23-2 skal kontrollutvalget føre kontroll med forvaltningen 

av kommunenes eierinteresser. Ut fra dette har kontrollutvalget bedt om en orientering 

av hvordan Tynset kommune har forvaltet sine eierinteresser i denne saken.  

Kontrollutvalget må i sin vurdering av saken se til organisasjonsformen av Meskano som 

et AS. Aksjelovens bestemmelser regulerer generalforsamlingens oppgaver og 

myndighet. Det er et viktig prinsipp i aksjeloven at de tre rollene, eier, styret og daglig 

leder, ikke blandes sammen. Eierne bør ha klare meninger om hva som er eieroppgaver, 

eierroller, og hvilke kanaler eieren skal benytte for å påvirke virksomhetens 

utvikling. Selskapskapskontrollen som ble gjort i 2014 sier en del om dette. 

Kontrollutvalgets vedtak formes på bakgrunn av orienteringen og diskusjonen i møtet, og 

saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 

https://www.tynset.kommune.no/_f/p1/ie04afd8c-6434-4cba-a6a9-857afd384d1e/eierskapsmelding-oppdatert-2017.pdf
https://www.tynset.kommune.no/_f/p1/ie04afd8c-6434-4cba-a6a9-857afd384d1e/eierskapsmelding-oppdatert-2017.pdf
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Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 05/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 17.02.20      05/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

05/20  Kontrollutvalget 17.02.20 

Dialogmøte med ordfører 

Saksframlegg: 

Fokus på samhandling mellom kontrollutvalg, sekretariat, revisjon, ordfører og 

administrasjonssjef kan medvirke til at kontrollutvalget lykkes med kontrollarbeidet sitt, 

og at arbeidet får tilstrekkelig forankring og effekt i kommunen. 

God kommunikasjon med politisk ledelse er derfor avgjørende for at kontrollutvalget skal 

kunne fylle rollen sin.  

Selv om ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget, kan det være en fordel med et 

særskilt dialogmøte hvor det som kan være spesifikke problemstillinger drøftes.  

Det at ordføreren deltar på kontrollutvalgsmøte, er med på å synliggjøre at 

kontrollutvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan. Dette gir anledning til direkte 

dialog, der kontrollutvalg og ordfører kan utveksle informasjon og oppdatere hverandre 

på aktuelle saker.  

Dialogmøtet var satt opp på kontrollutvalgets første møte i møteplanen, og ordfører har 

takket ja til kontrollutvalgets invitasjon til dagens møte. 

Sekretariatet har i samarbeid med kontrollutvalgets leder lagt frem noen punkter for 

ordfører som det er ønskelig at ordfører er forberedt på å si litt om. Disse punktene er: 

 Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Hvilke forventninger har

kommunestyret til utvalget? Er det områder ordfører ønsker at kontrollutvalget

skal ha ekstra fokus på?

 Hvordan synes ordføreren at den kommunale organisasjonen fungerer?  Er det

noe kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på? Det har blant annet nylig vært en

utredning om kommunal tjenestestruktur i helse- og omsorg, hvilke vedtak og

forventninger er knyttet til det?

 Aktuelle saker i Tynset kommune som ordfører er opptatt av.

 Hvordan er samspill mellom rådmann/ordfører når det gjelder oppfølging av

politiske vedtak?  Finnes det en oppfølgingsoversikt av politiske vedtak?

 Revisortjeneste og sekretariatstjeneste for kontrollutvalget skal etter planen ut på

anbud i løpet av året. Har ordfører og kommunestyret noen tanker rundt hvordan

dette skal gjøres? Er det ønskelig å gjøre en evaluering av tjenestene som er

kjøpt som et grunnlag for de valgene man gjør videre?
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Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 05/2020 

 Tynset kommune har vedtatt en eierskapsmelding. Hvordan brukes denne, og

føler ordfører at dette er et godt redskap for styringen av kommunale eierskap?

Dersom ordfører har egne punkter som hun ønsker å ta opp med kontrollutvalget, så er 

det ønskelig at ordfører tar med sine punkter slik at utvalget kan få en gjensidig dialog 

med ordfører. 

Saksvurdering: 

Ut fra dialogen i møtet kan man komme man frem til saker eller områder som man 

ønsker å fortsette dialogen på. Kontrollutvalget kan også gjøre vedtak knyttet til de 

spesifikke temaene som er satt opp.   

Kontrollutvalgets vedtak formes på bakgrunn av dialogen i møte, og saken legges fram 

uten forslag til vedtak. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 06/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 17.02.20      06/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

06/20  Kontrollutvalget 17.02.20 

Utkast til prosedyre for virksomhetsbesøk for kontrollutvalget i 
Tynset kommune 

Saksdokumenter: 

-Utkast til prosedyre for virksomhetsbesøk

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget vedtok i arbeidsplanen for 2020 at kontrollutvalget ønsker å 

gjennomføre et virksomhetsbesøk i sitt møte den 7.desember. 

I flere av sekretariatets kommuner gjennomføres virksomhetsbesøk på bakgrunn av en 

vedtatt prosedyre for virksomhetsbesøk. Dette gjør at både kontrollutvalg, sekretariat og 

den kommunale organisasjonen har en beskrivelse av hensikt og fremgangsmåte å 

forholde seg til for hvordan et virksomhetsbesøk skal planlegges og gjennomføres.  

På denne bakgrunn legger sekretariatet frem et utkast til prosedyre for 

virksomhetsbesøk.  

Saksvurdering: 

Sekretariatet har god erfaring med vedlagte utkast for virksomhetsbesøk. En 

tydeliggjøring av hensikten er med på å bidra til at både kontrollutvalget og den 

kommunale organisasjonen er best mulig forberedt på hvorfor og hvordan man 

gjennomfører virksomhetsbesøk.  

Av prosedyren så fremgår det hvordan et virksomhetsbesøk bør initieres, planlegges og 

gjennomføres. Dette bidrar til at besøket er godt forberedt når man kommer til 

gjennomføringen av besøket. 

Vedlagte utkast til prosedyre legges frem til utvalget for diskusjon og behandling. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Prosedyrer for virksomhetsbesøk for kontrollutvalget i Tynset kommune vedtas. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



Forslag til prosedyrer for virksomhetsbesøk i Tynset kommune for kontrollutvalget, sak 06/20 

Prosedyrer for virksomhetsbesøk 

1. Hensikt
Virksomhetsbesøk skal gjøre kontrollutvalget bedre kjent med den kommunale virksomheten, og 
ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalgets arbeid.  
Et virksomhetsbesøk er et møte mellom kontrollutvalget og en besøkt virksomhet/enhet i 
kommunen. Deltakere fra virksomheten orienterer om sin virksomhet og kontrollutvalgets 
medlemmer stiller spørsmål underveis hvis ønskelig. Det vil være normalt at kontrollutvalget tas 
med på en omvisning i kontorlokaler eller eventuelt øvrig anlegg som den besøkte virksomheten 
disponerer.  
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg kunnskap 
om hvordan kommunens virksomheter drives.  
Hjemmelen for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk er fastsatt i kommunelovens § 23-1 om 

kontrollutvalget; Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende 
kontroll på deres vegne». 

Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i diskusjon i kontrollutvalget i 
forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte. Virksomheter som ikke er besøkt tidligere 
er aktuelle, og dersom det er opprettet en ny avdeling/virksomhet vil denne framstå som 
interessant for besøk. Tidligere besøk i en virksomhet kan være bakgrunnen for at denne 
besøkes på nytt. Tid som er gått siden virksomheten sist fikk besøk av kontrollutvalget er 
avgjørende. Forhold som ble tatt opp ved tidligere virksomhetsbesøk kan fortsatt være relevante 
for kontrollutvalget.  
Prosedyrene kan også inkludere kommunale foretak og selskap.  

Under besøket kan kontrollutvalget 

 bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen

 undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale

føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert

 sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved

å få orientering om og innsyn i system og rutiner

 få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid

2. Omfang
Prosedyren gjelder for virksomhetsbesøk initiert av kontrollutvalget i Tynset kommune. 

3. Ansvar
Kontrollutvalget har ansvaret for å følge prosedyren. 

vedlegg



Forslag til prosedyrer for virksomhetsbesøk i Tynset kommune for kontrollutvalget, sak 06/20 

4. Framgangsmåte

4.1 Planlegging  
Kontrollutvalget framsetter i samråd med sekretariatet forslag til virksomheter/enheter som er 

aktuelle for virksomhetsbesøk gjerne i årets første kontrollutvalgsmøte eller ved behov. Det skal 

framgå hvilke enheter som skal besøkes og forslag til tidspunkt for virksomhetsbesøkene. 

4.2 Gjennomføring 
Virksomhetsbesøk har flere faser: 
1. Initiering

2. Forberedelse

3. Virksomhetsbesøket

4. Etterarbeid

4.2.1 Initiering 

Kontrollutvalget vurderer virksomhetsbesøk fortrinnsvis i årets første møte eller ved behov, og 

prioriterer hvilke virksomheter som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang. Rådmannen inviteres 

under behandling av saken.  

4.2.2 Forberedelse 

Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale 
med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, f. eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende, 
brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes. 
Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  
Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og 
innhenter nødvendig dokumentasjon.   
Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket.  

4.2.3 Virksomhetsbesøket 

Leder i kontrollutvalget leder og avvikler besøket.  
Besøket innledes ved å orientere om kontrollutvalgets arbeid og hensikten med besøket. 
Virksomhetsleder/enhetsleder og andre aktuelle medarbeider deltar og orienterer om virksomheten  
Kontrollutvalget stiller ev. spørsmål underveis. Det gis en sammenfatning/ oppsummering av besøket 
tilslutt. 

4.2.4 Etterarbeid  

Etter møtet lager sekretariatet et oppsummerende notat til kontrollutvalget. 
Notatet behandles av utvalget og videresendes til kommunestyret til orientering. Kopi sendes 
rådmann og enheten som er besøkt.  
Dersom utvalget utarbeider en uttalelse, sendes denne på høring til rådmannen først. 

5. Registrering og arkivering
All framlagt dokumentasjon fra besøket oppbevares hos sekretariatet i 10 år. Referater og 
oversikter fra gjennomførte virksomhetsbesøk arkiveres også hos sekretariatet. 

vedlegg



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 07/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 17.02.20      07/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

07/20  Kontrollutvalget 17.02.20 

Konkurransegrunnlag for risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Saksdokumenter: 

- Kontrollutvalgssak 3019 «Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som

grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024». Ikke vedlagt

- Kontrollutvalgssak 3119 «Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som

grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024». Ikke vedlagt

- Veileder i Risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 3.12.2019,

vedlagt.

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 25. november 2019 å starte arbeidet med en 

risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for utarbeidelse av plan for 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon for Tynset kommune i perioden 2020-2024. 

Valget av leverandør skulle skje gjennom en åpen anbudskonkurranse, og Abakus AS ble 

bedt om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og gjennomføring av 

anbudsprosessen.  

Sekretariatet har vært i dialog med Abakus AS, og de nå utformet et forslag til et 

konkurransegrunnlag med en frist på ferdigstillelse innen 01.09.20. Dette er i henhold til 

vedtaket som ble gjort den 25.november.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal gjennomføres i henhold til veileder i Risiko- og 

vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 3.12.2019. Se vedlegg. 

Siden det eksisterer en slik veileder, ansees dette å være et kurant utgangspunkt for 

gjennomføringen av risiko og vesentlighetsvurderingen. 

Punkter i konkurransegrunnlaget vil bli gjennomgått med utvalget i møtet, da disse 

dokumentene er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 15 «Dokument 

innhenta utanfrå for den interne saksførebuinga» og § 23 «Unntak av omsyn til det 

offentlege sin forhandlingsposisjon m.m.» 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ber Abakus igangsette anbudsgrunnlaget i henhold til vedtaket i 

kontrollutvalgets sak 3019 og 3119 fra den 25.november. 
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Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 07/2020 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr  08/20 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 17.02.19    08/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

08/20  Kontrollutvalget 17.02.20 

Orienteringssaker 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet: 

 Orienteringssak 1: Anmodning fra kommunestyret i Os

Kommunestyret i Os vedtok i sak 1/20 i sitt møte den 30.januar 2020 å bevilge

driftsstøtte til Meskano AS. I tillegg var det en anmodning til kontrollutvalget i

Tynset;

Vi anmoder om at kontrollutvalget i Tynset tar en grundig gjennomgang av saken,

for å finne en eventuell årsak til hvordan problemet har oppstått, samt å foreslå

eventuelle tiltak for at dette ikke skal skje igjen.

Rapporten fra gjennomgangen legges frem til politisk behandling i Os Kommune.

 Orienteringssak 2: Brev fra medvirkningsombudet

Til alle kommuner fra medvirkningsombudet, se vedlegg 1

 Orienteringssak 3: Møte om samordning av tilsyn

Sekretariatet har deltatt på møte om samordning av tilsyn med Fylkesmannen i

Innlandet og vil gi en kort orientering,

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kurs-og-konferanser/2020/01/mote-om-

samordning-av-tilsyn-og-egenkontroll-i-kommuner/

 Orienteringssak 4: Kommunebildet 2020

Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet har vurdert 50 indikatorer for hver av

de 46 Innlandskommunene. 2 300 innspill er altså vurdert. Vurderingene bygger

på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn,

økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen.

Kommunene har frist til 21. februar til å komme med innspill. Se vedlegg 2

 Orienteringssak 5: Oversikt over forvaltningsrevisjoner og

selskapskontroller

På forrige møte i kontrollutvalget ba utvalget om å få en oversikt over

gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapsprotokoller. Det er gjort fra 2011

og frem til i dag. Se vedlegg 3

 Orienteringssak 6 : Evaluering kontrollutvalgskonferanse

Sekretariatet oppfordrer til en gjennomgang og evaluering av NKRF sin

kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen hvor 4 av utvalgets medlemmer deltok.

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

 Orienteringssak 7: Budsjettvedtaket fra Tynset kommune for 2020

Budsjettvedtaket for Tynset kommune er oversendt til kontrollutvalget. Det

vedlegges til info, se vedlegg 4

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kurs-og-konferanser/2020/01/mote-om-samordning-av-tilsyn-og-egenkontroll-i-kommuner/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kurs-og-konferanser/2020/01/mote-om-samordning-av-tilsyn-og-egenkontroll-i-kommuner/
https://www.nkrf.no/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020
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 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr  08/20 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssaker tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 1 medvirkningsombudet@medvirkning.no 

Til alle kommuner: 
Medvirkning er en lovpålagt, 
demokratisk rett. Alle berørte 
parter må få delta (ikke bare bli 
invitert) på like vilkår.  
Medvirkningsombudet (selvutnevnt) ønsker med dette brevet å belyse 
medvirkning bredt på tvers av ulike planprosesser. Målet er å synliggjøre 
hvordan medvirkning kan gjennomføres og forankres bedre blant 
innbyggere. Dette kan bidra til å styrke demokratiet og øke tempoet i 
planprosesser.  

En feil mange kommuner gjør er for eksempel bare å invitere til representativ 
medvirkning, mens loven krever gjennomføring for alle berørte på mest 
mulig like vilkår. En slik feil kan medføre at medvirkningen ikke følger loven. 
Gjennom vedtak av reguleringsplaner risikerer kommunestyrer da å 
nedstemme demokratiske prosesser.  

Utskrifter av dette dokumentet bør suppleres med pdf-versjonen som har 
mange relevante, klikkbare lenker.  

Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ og ingen offentlig 
virksomhet. Ingen lov krever at kommuner skal lytte 
til Medvirkningsombudet, men kanskje kan det være nyttig. Christian 
Sømme opptrer som demokratiaktivist på frivillig basis som 
selvutnevnt Medvirkningsombud med www.medvirkning.no som 
nettsted.   

M

vedlegg 1
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 2 medvirkningsombudet@medvirkning.no 

Formålet med dette brevet 

Formålet med dette brevet er bidra til god medvirkning gjerne. Her er 
hovedpunktene:  

• Medvirkning er en lovregulert, demokratisk rett som alle kommuner
må tilrettelegge for. God medvirkning forutsetter kjennskap til
lovgivningen, fallgruver og hva som skaper god medvirkning.

• Kommunen har ansvaret for å ivareta medvirkningen også når
utbyggere lager reguleringsplaner. 

• For å gjennomføre medvirkning riktig er viktig å lese lovkommentar
og juridiske veiledere.

• Lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og
dialog i planprosesser, skriver Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.

• Medvirkning handler om å ha innvirkning på sitt nærmiljø og ikke føle
seg overkjørt. Medvirkning handler også om folkehelse, miljø og
inkludering.

• Det er ofte diskutabelt om medvirkningstiltak gjennomføres innenfor
loven. Medvirkningsombudet oppfordrer kommunene til å ta litt
ekstra i for helt sikker å være innenfor.

• Start medvirkningen så tidlig. Mange opplever at medvirkningstiltak
som for eksempel høringer kommer for sent og i en fase hvor de
viktigste premissene allerede er lagt (side 11). Kommunene bør derfor
invitere til medvirkning i idéfasen – før planene er lagt. Mange starter i
realiteten reguleringsplanprosesser lenge før kunngjøring. De kan få
lite nytte av innbyggernes kompetanse og trigge mye motstand.

• Medvirkning kan bidra til økt tempo i planarbeid, ikke omvendt.
Medvirkning er en form medbestemmelse  om må balanseres med
utbyggeres og politikeres besluttende rolle.

• Innbyggernes ulike ombud kan være mer på ballen for å sikre at de
som ikke gjennom makt i form av innsigelsesmyndighet eller andre
ressurser kan komme til planleggingsbordet, ha mulighet til å gi
innspill og være en del av plandialogen – for å sitere regjeringen.no.
Det hjelper lite å komme inn i etterkant. Hvis ombudene selv ikke har
anledning til å bidra tidlig i prosessen, kan de kanskje være
gode veiledere.

vedlegg 1
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 3 medvirkningsombudet@medvirkning.no 

Case: Evaluering av reguleringsplanprosesser i Oslo 

Medvirkningsombudet har gjennomgått Oslo kommune 
Kommunerevisjonens rapport 16/2019 «Medvirkning i reguleringsplaner». 

Rapporten er et positivt og interessant bidrag innenfor evaluering av det 
grunnleggende demokratiske prinsippet medvirkning i reguleringsplansaker 
(områdereguleringer og detaljreguleringer). Medvirkningsombudet 
anbefaler også andre kommuner og fylkeskommuner å sette seg inn i 
rapporten. Det er mye å lære av Oslo på godt og vondt.  

Rapporten er behandlet i Oslo kommunes kontrollutvalg. Kontrollutvalgets 
vedtak er på fire avsnitt. Avsnitt 2 har et viktig budskap til byråd for 
byutvikling som kan gi inspirasjon for andre kommuner:  

Kontrollutvalget understreker viktigheten av at byråd for byutvikling følger 
opp at planprosessene er forståelige, at medvirkningen er reell, at grupper som 
krever spesiell tilrettelegging for medvirkning hensyntas, og at nye metoder tas 
i bruk for å øke befolkningens deltagelse i byutviklingen. Kontrollutvalget 
understreker viktigheten av å sikre en sterkere lokal forankring i 
medvirkningsprosessen. Dette omfatter bl.a. tettere samarbeid med bydelene og 
bydelsutvalgene, lokalbefolkningen, lokale interesseorganisasjoner og 
virksomheter.  

Medvirkningsombudets tanker om rapporten er tilgjengelige her.  

Spør folk om idéer før forelskelse i egne planer 

Det er mange eksempler på at planforslag i store trekk er ferdige når 
planprosesser kunngjøres eller når innbyggere inviteres til medvirkning. 

En uheldig virkning av dette er at innbyggere kan føre seg ført bak lyset 
fordi planprosessene i realiteten har pågått måneder og kanskje år uten å 
være kunngjort. Folk syns ikke det virker redelig.  

En annen side av dette er at planmyndigheter og utbyggere ikke 
forstår eller verdsetter skillet mellom idé og fag. Folks idéer er ikke 
skumle. Tvert imot kan de være svært gode. Når folk får bidra 
med idéer i tidlig fase og blir hørt, kan dessuten konfliktnivået bli 
lavere gjennom hele planprosessen. Fagfolks ideer er ikke 
nødvendigvis bedre enn idéene til høyst bevisste og 
lokalkjente innbyggere. 
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Når fagfolk har forelsket seg i sine egne idéer og investert mye tid og 
millioner av kroner i planprosesser som for eksempel kan inkludere kostbare 
konsekvensvurderinger, skal det svært mye til for at innbyggermedvirkning 
kan føre til vesentlige endringer. Konfliktnivået blir da forutsigelig høyt. 

Det er Medvirkningsombudets syn at det i evaluering av mulighetene for 
reell medvirkning må vektlegges om innbyggerne har fått gi innspill før 
planer i realiteten er ferdige eller om de i stedet er blitt tildelt en rolle som 
ufrivillige sandpåstrøere.  

Gjennomfører ikke representativ medvirkning 

En observasjon Medvirkningsombudet har gjort, er at mange kommuner ikke 
gjennomfører medvirkningstiltak i plansaker for alle berørte på mest mulig 
like vilkår. Da blir ikke medvirkningen i henhold til plan- og bygningsloven 
som allerede i formålsparagrafen 1–1 fastslår at «Planlegging og vedtak skal 
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 
myndigheter.»  

Andre verken inviterer til slike medvirkningstiltak for folk flest eller 
tilrettelegger for deltakelse for grupper og personer med særlig 
tilretteleggingsbehov (juridisk veileder side 3). Når det svikter på allerede 

fra tilrettelegging og invitasjon kan medvirkningen vanskelig være innenfor 

loven.  

Til tross for mangler på representativitet og utforming, kan kommuner i 
ettertid likevel hevde at medvirkning er gjennomført. Dette kan virke 
imponerende, men stemmer ikke når tiltakene i sum ikke oppfyller kravet 
om at de berørte på mest mulig like vilkår skal delta.  

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (side 40–) henviser 
til § 5–1 om Medvirkning i plan- og bygningsloven og fremhever at 
«planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for åpen, bred og 
tilgjengelig medvirkning i lokalsamfunnet og dialog med 
organiserte og uorganiserte interesser. Planmyndigheten skal 
tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i 
planprosessene. Bestemmelsen innebærer en plikt for 
planmyndighetene til å iverksette aktive tiltak for å få til den 
ønskede medvirkning.» 

Ofte kommer for eksempel nesten bare «godt voksne, etniske 
nordmenn med relativt god økonomi» på 
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medvirkningsarrangementer. Disse blir ofte fremhevet som dominerende i 
medvirkningssammenheng. Her et sitat fra byutviklingsbyråden i Oslo 
kommune:  

«Folkemøter er vel og bra, men ofte er det et visst segment av befolkningen 
som møter opp – godt voksne, etniske nordmenn med relativt god økonomi. Og 
selv om disse har mye viktig kunnskap å bidra med, er de ikke representative 
for alle som bor i byen og da kan innspillene bli litt ensporet.» 

Reguleringsplaner kan bety lite 

For utarbeidelse av den kommunale planstrategien er åpen medvirkning 
bare en anbefalt prosess. Dette er problematisk i og med at både 
byggesaker og detaljreguleringer kan fremmes med grunnlag i 
kommuneplaner (side 9).  

Ofte blir innbyggere først oppmerksomme på viktige detaljer i 
kommuneplaner som besegler planområders videre skjebne når de blir 

invitert til medvirkning tilknyttet reguleringsplaner. 

Medvirkningsombudet har observert at det da kan oppstå store konflikter. 
Innbyggerne retter skytset mot reguleringsplaner enda konfliktområdene er 
definert for lenge siden i kommuneplaner. Dette bidrar til mistillit, 
omkamper, forsinkelser og økte kostnader også for utbyggere.  

Derfor anbefaler Medvirkningsombudet gjennomføring av 
medvirkningstiltak også tilknyttet både små og store detaljer i 
kommuneplaner. Mange kommuner vet på forhånd på hvilke områder det vil 
bli konflikt. Da er medvirkning desto viktigere som åpenhetstiltak og for å 
skape tillit til at kommuneplanen kan respekteres og håndheves.  
Kommuner som ønsker en dekkende evaluering av medvirkning tilknyttet et 
planområde kan få et lite dekkende resultat dersom medvirkning rundt 
andre forhold (som kommuneplaner) ikke skjer. 

Forsiktighet med planverk utenfor loven 

Medvirkningsombudet har i to kommuner sett bruk av en slags 
midlertidige reguleringsplanverk som ikke er direkte regulert i 
plan- og bygningsloven. Et eksempel er «Byplangrep Skøyen». 
Slike planverk er kanskje ikke juridisk bindene eller politisk 
vedtatt, men blir likevel vektlagt i vurderingen av planforslag. 
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De kan lett bli forvekslet med og anvendt som reguleringsplaner som er 
definert i loven.  

Reguleringsplaner skal det medvirkes til, men hva i forhold til slike uformelle 
planverk?  

Medvirkningsombudet mener at det er ekstra viktig med medvirkning 
ettersom slike uformelle planverk i praksis kan få en posisjon som til 

forveksling er lik reguleringsplaner. I motsatt fall kan det blant innbyggerne 
oppstå manglende tillit til at steds- og byutvikling fungerer etter lovgivning 
og demokratiske spilleregler.  

Kan innbyggere få bedrefungerende ombud? 

Politikere har en viktig ombudsrolle for innbyggere. Kontrollutvalg/revisjon, 
Fylkesmenn og Sivilombudsmannen også.  

Medvirkningsombudet har utnevnt seg selv som ombud fordi det er et slags 
tomrom i forhold til den viktige demokratiske retten medvirkning er. En del 
av bildet er at de mange ulike ombudene først kommer inn i bildet for sent 
når områder og bygninger står ferdige. En annen del av bildet er at det kan 
være nøye regulert når de får lov til å komme inn i prosessene. 

Dette tomrommet kan være en medvirkende årsak til at demokratisk 
medvirkning ikke blir gjennomført etter plan- og bygningsloven. Det kan 
demokratiet og innbyggeres tro på politikere, etater og tjenestemenn lide 
under. Dersom ombudene ikke har rom for å gripe tidligere inn i prosesser, 
så kan de alltids komme med god hjelp og råd.  

Medvirkningstiltak må vurderes kvalitativt

Case “Skøyen” (hvor ombudet holder til) 
Sommeren 2017 avholdt Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 

åpen kontordag som medvirkningstiltak for Skøyen 

områderegulering. «Innspillene som kom inn, ble ikke skrevet ned. 

Erfaringen i etaten var at åpen kontordag fungerte godt.». 

Dette fremgår av Oslo kommune Kommunerevisjonens rapport 
og illustrerer en meget viktig problemstilling i forbindelse med 
medvirkningsevaluering: Tiltak kan bli fremstilt som 
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medvirkningstiltak, uten å være lite annet enn skinnmedvirkning. For 
eksempel er kontordagen i plandokumenter for Skøyen områderegulering 
fremhevet som et medvirkningstiltak. Én kontordag med åpningstid mellom 
12 og 18 og som det ikke ble tatt notater fra kan knapt kalles medvirkning. 

Medvirkningsombudet får for øvrig stadig tilbakemeldinger på at det i hui og 
hast gjennomføres for eksempel «eldretråkk» og møter med en skoleklasse 
eller to for at man skal kunne hake av dette på medvirkningslisten.  

I evalueringen av medvirkningstiltak må man følgelig ikke vurdere tiltakene 
bare kvantitativt (antall), men også kvalitativt. Medvirkningsombudet har 
utformet Medvirkningstesten som er uferdig som verktøy basert på 
regjeringens metodeoversikt, men godt egnet til å illustrere ulike 
medvirkningstiltaks ulike verdi. En åpen kontordag som det ikke er notert 
noe fra kan for eksempel ha gitt de tilstedeværende fra planetaten noe å 
tenke på, er følgelig ikke uten verdi og kan da kanskje vektlegges som 
1/1000 (én promille) av den samlede medvirkningskvantifisering.  

Her viser Medvirkningsombudet til rapporten «Medvirkning 
med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale 
beslutningsprosessen» fra KS/UNI Rokkan/NIBR. Av side 18 fremgår: «I 
denne rapporten er temaet medvirkning, og vi vil i denne 
sammenheng ikke regne enveis informasjon fra kommunen ut til innbyggere 
som en form for medvirkning.» Det er i denne sammenheng også relevant å 
trekke frem rapporten «Medvirkning i planprosesser i Oslo kommune»  av 
NIBR hvor det fremgår blant annet «Offentlige høringer blir i hovedsak 
betegnet som å fungere ”ganske godt” eller ”middels” i forhold til for å få 
innsikt i berørte parters synspunkter i saken.» 

Medvirkningsombudet har gjennomgått medvirkningsoversikten i Skøyen 
områderegulering-dokumentet i dette perspektiv: 
• Oppstart av områderegulering, høringsperiode. En høringsperiode uhjulpet
av workshops o.a. må rangeres lavt som medvirkningstiltak
• Workshop for grunneiere/utbyggere, byplangrepet. Dette er et tiltak for
en begrenset målgruppe. 
• Åpent informasjonsmøte i Skøyen kirke, oppstart Skøyen OR.
Énveis informasjon er ikke medvirkning. 
• Rådet for byarkitektur, Skøyen områderegulering. Dette er et
tiltak for en begrenset målgruppe 
• Deltakelse på informasjonsmøte for Ullern velforeninger.
Dette er ikke et medvirkningstiltak ettersom det ikke skjedde i
regi av Plan- og bygningsetaten.
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• Medvirkningsseminar for barn- og unge på Skøyen. Kommunerevisjonen
har grundig belyst det mangelfulle i tilretteleggingen for svake grupper
• Informasjonsmøte for grunneier/utbyggere, EBY og PBE. Dette er et tiltak
for en begrenset målgruppe. Informasjon er ikke medvirkning
• Offentlig ettersyn, høringsperiode. Lavt estimert som medvirkning
• Åpen kontordag på Skøyen (kl.12-18). Innspill ble ikke notert og er ikke
medvirkning. Kun én dag for å møte en befolkning på over 30.000 i bydelen.
Folk flest er på jobb eller på vei fra jobb mellom 12 og 17.
• Åpent møte, Ingeniørenes Hus. Informasjon er ikke medvirkning. Møtet
avholdt i annen bydel. 
• Rådet for byarkitektur, Skøyen områderegulering.  Dette er et tiltak for en
begrenset målgruppe. Gjentatt tiltak for samme målgruppe som følgelig er
blitt sterkt prioritert.
• Begrenset høring, varsling og høringsperiode.  Høring er lavt estimert som
medvirkningstiltak. Begrenset, altså ikke bredt tilgjengelig
• Begrenset høring/orientering (mindre endring av bestemmelse). Høring er
lavt estimert som medvirkningstiltak. Begrenset, altså ikke bredt tilgjengelig
• Til politisk behandling. At noe oversendes politisk behandling kan neppe
anses som et medvirkningstiltak.
• Nytt offentlig ettersyn, høringsperiode. Høring estimeres lavt som
medvirkningstiltak 
• Åpent møte, Skøyen. Énveis informasjon anses ikke som medvirkningstiltak

Ser man på totaliteten i dette så underbygger det; “Kommunerevisjonens 
samlede konklusjon er at Plan- og bygningsetaten ikke i tilstrekkelig grad 
sørget for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker.» Her 
kan ligge lærdom for alle kommuner.  

Snakker ned lovbestemt demokratisk rett 

Avslutningsvis vil Medvirkningsombudet henvise til en påstand mange tyr til 
og som kan undergrave medvirkning som demokratisk rett.  

Det er påstanden om at «medvirkning ikke er medbestemmelse». 

Mange steder har det vært fritt frem for utvikling av regimer hvor 
man noe forenklet anser medvirkning som bare å høre på folk uten 
å bry seg om hva de sier.  

Dette er langt unna intensjonen med lovgivningen. 
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Se gjerne kronikk i Teknisk Ukeblad om dette inkludert sakene kronikken 
lenker til. En del av polemikken er at det bare er folkevalgte politikerne som 
bestemmer og utbyggere fordi de har kapitalen. Har man ikke kapital eller 
sete i kommunestyret, så har man med andre ord ikke noe man skulle ha 
sagt.  

Det er feil. 

I vårt blandingsdemokrati er både represesentativt demokrati og 
medvirkning lovbestemt. Verken representative styrer eller medvirkning kan 
tilsidesettes. I stedet må bestemmelsesretten balanseres.  

Nedvurderingen av medvirkning i dag bidrar til at medvirkning lett bare blir 
til  skinnprosesser som folk opplever seg som gisler av.  

I Oslo kommune byutviklingskomitéens (nå byutviklingsutvalget) høring 
knyttet til arealdelen av kommuneplanen som ikke ble vedtatt i forrige 
bystyreperiode, fremsto faktisk flere velforeninger med budskapet om at de 
er best tjent med å ikke delta i kommunens medvirkningstilrettelegging.  

Årsaken er at deres deltakelse blir oppført i plandokumentene slik at det ser 
ut som om de har fått medvirke. Men, velforeningene opplevde selv å ikke 
bli hørt.  

De følte seg lurt. 

Oslo, 15. januar 2020 

Christian Sømme 

Medvirkningsombud (selvutnevnt) 

Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ og ingen offentlig 
virksomhet. Ingen lov krever at man skal lytte 
til Medvirkningsombudet.  
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Til alle kommuner: 
Medvirkning er en lovpålagt, 
demokratisk rett. Alle berørte 
parter må få delta (ikke bare bli 
invitert) på like vilkår.  
Medvirkningsombudet (selvutnevnt) ønsker med dette brevet å belyse 
medvirkning bredt på tvers av ulike planprosesser. Målet er å synliggjøre 
hvordan medvirkning kan gjennomføres og forankres bedre blant 
innbyggere. Dette kan bidra til å styrke demokratiet og øke tempoet i 
planprosesser.  

En feil mange kommuner gjør er for eksempel bare å invitere til representativ 
medvirkning, mens loven krever gjennomføring for alle berørte på mest 
mulig like vilkår. En slik feil kan medføre at medvirkningen ikke følger loven. 
Gjennom vedtak av reguleringsplaner risikerer kommunestyrer da å 
nedstemme demokratiske prosesser.  

Utskrifter av dette dokumentet bør suppleres med pdf-versjonen som har 
mange relevante, klikkbare lenker.  

Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ og ingen offentlig 
virksomhet. Ingen lov krever at kommuner skal lytte 
til Medvirkningsombudet, men kanskje kan det være nyttig. Christian 
Sømme opptrer som demokratiaktivist på frivillig basis som 
selvutnevnt Medvirkningsombud med www.medvirkning.no som 
nettsted.   

M
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Formålet med dette brevet 

Formålet med dette brevet er bidra til god medvirkning gjerne. Her er 
hovedpunktene:  

• Medvirkning er en lovregulert, demokratisk rett som alle kommuner
må tilrettelegge for. God medvirkning forutsetter kjennskap til
lovgivningen, fallgruver og hva som skaper god medvirkning.

• Kommunen har ansvaret for å ivareta medvirkningen også når
utbyggere lager reguleringsplaner. 

• For å gjennomføre medvirkning riktig er viktig å lese lovkommentar
og juridiske veiledere.

• Lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og
dialog i planprosesser, skriver Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.

• Medvirkning handler om å ha innvirkning på sitt nærmiljø og ikke føle
seg overkjørt. Medvirkning handler også om folkehelse, miljø og
inkludering.

• Det er ofte diskutabelt om medvirkningstiltak gjennomføres innenfor
loven. Medvirkningsombudet oppfordrer kommunene til å ta litt
ekstra i for helt sikker å være innenfor.

• Start medvirkningen så tidlig. Mange opplever at medvirkningstiltak
som for eksempel høringer kommer for sent og i en fase hvor de
viktigste premissene allerede er lagt (side 11). Kommunene bør derfor
invitere til medvirkning i idéfasen – før planene er lagt. Mange starter i
realiteten reguleringsplanprosesser lenge før kunngjøring. De kan få
lite nytte av innbyggernes kompetanse og trigge mye motstand.

• Medvirkning kan bidra til økt tempo i planarbeid, ikke omvendt.
Medvirkning er en form medbestemmelse  om må balanseres med
utbyggeres og politikeres besluttende rolle.

• Innbyggernes ulike ombud kan være mer på ballen for å sikre at de
som ikke gjennom makt i form av innsigelsesmyndighet eller andre
ressurser kan komme til planleggingsbordet, ha mulighet til å gi
innspill og være en del av plandialogen – for å sitere regjeringen.no.
Det hjelper lite å komme inn i etterkant. Hvis ombudene selv ikke har
anledning til å bidra tidlig i prosessen, kan de kanskje være
gode veiledere.
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Case: Evaluering av reguleringsplanprosesser i Oslo 

Medvirkningsombudet har gjennomgått Oslo kommune 
Kommunerevisjonens rapport 16/2019 «Medvirkning i reguleringsplaner». 

Rapporten er et positivt og interessant bidrag innenfor evaluering av det 
grunnleggende demokratiske prinsippet medvirkning i reguleringsplansaker 
(områdereguleringer og detaljreguleringer). Medvirkningsombudet 
anbefaler også andre kommuner og fylkeskommuner å sette seg inn i 
rapporten. Det er mye å lære av Oslo på godt og vondt.  

Rapporten er behandlet i Oslo kommunes kontrollutvalg. Kontrollutvalgets 
vedtak er på fire avsnitt. Avsnitt 2 har et viktig budskap til byråd for 
byutvikling som kan gi inspirasjon for andre kommuner:  

Kontrollutvalget understreker viktigheten av at byråd for byutvikling følger 
opp at planprosessene er forståelige, at medvirkningen er reell, at grupper som 
krever spesiell tilrettelegging for medvirkning hensyntas, og at nye metoder tas 
i bruk for å øke befolkningens deltagelse i byutviklingen. Kontrollutvalget 
understreker viktigheten av å sikre en sterkere lokal forankring i 
medvirkningsprosessen. Dette omfatter bl.a. tettere samarbeid med bydelene og 
bydelsutvalgene, lokalbefolkningen, lokale interesseorganisasjoner og 
virksomheter.  

Medvirkningsombudets tanker om rapporten er tilgjengelige her.  

Spør folk om idéer før forelskelse i egne planer 

Det er mange eksempler på at planforslag i store trekk er ferdige når 
planprosesser kunngjøres eller når innbyggere inviteres til medvirkning. 

En uheldig virkning av dette er at innbyggere kan føre seg ført bak lyset 
fordi planprosessene i realiteten har pågått måneder og kanskje år uten å 
være kunngjort. Folk syns ikke det virker redelig.  

En annen side av dette er at planmyndigheter og utbyggere ikke 
forstår eller verdsetter skillet mellom idé og fag. Folks idéer er ikke 
skumle. Tvert imot kan de være svært gode. Når folk får bidra 
med idéer i tidlig fase og blir hørt, kan dessuten konfliktnivået bli 
lavere gjennom hele planprosessen. Fagfolks ideer er ikke 
nødvendigvis bedre enn idéene til høyst bevisste og 
lokalkjente innbyggere. 
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Når fagfolk har forelsket seg i sine egne idéer og investert mye tid og 
millioner av kroner i planprosesser som for eksempel kan inkludere kostbare 
konsekvensvurderinger, skal det svært mye til for at innbyggermedvirkning 
kan føre til vesentlige endringer. Konfliktnivået blir da forutsigelig høyt. 

Det er Medvirkningsombudets syn at det i evaluering av mulighetene for 
reell medvirkning må vektlegges om innbyggerne har fått gi innspill før 
planer i realiteten er ferdige eller om de i stedet er blitt tildelt en rolle som 
ufrivillige sandpåstrøere.  

Gjennomfører ikke representativ medvirkning 

En observasjon Medvirkningsombudet har gjort, er at mange kommuner ikke 
gjennomfører medvirkningstiltak i plansaker for alle berørte på mest mulig 
like vilkår. Da blir ikke medvirkningen i henhold til plan- og bygningsloven 
som allerede i formålsparagrafen 1–1 fastslår at «Planlegging og vedtak skal 
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 
myndigheter.»  

Andre verken inviterer til slike medvirkningstiltak for folk flest eller 
tilrettelegger for deltakelse for grupper og personer med særlig 
tilretteleggingsbehov (juridisk veileder side 3). Når det svikter på allerede 

fra tilrettelegging og invitasjon kan medvirkningen vanskelig være innenfor 

loven.  

Til tross for mangler på representativitet og utforming, kan kommuner i 
ettertid likevel hevde at medvirkning er gjennomført. Dette kan virke 
imponerende, men stemmer ikke når tiltakene i sum ikke oppfyller kravet 
om at de berørte på mest mulig like vilkår skal delta.  

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (side 40–) henviser 
til § 5–1 om Medvirkning i plan- og bygningsloven og fremhever at 
«planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for åpen, bred og 
tilgjengelig medvirkning i lokalsamfunnet og dialog med 
organiserte og uorganiserte interesser. Planmyndigheten skal 
tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i 
planprosessene. Bestemmelsen innebærer en plikt for 
planmyndighetene til å iverksette aktive tiltak for å få til den 
ønskede medvirkning.» 

Ofte kommer for eksempel nesten bare «godt voksne, etniske 
nordmenn med relativt god økonomi» på 
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medvirkningsarrangementer. Disse blir ofte fremhevet som dominerende i 
medvirkningssammenheng. Her et sitat fra byutviklingsbyråden i Oslo 
kommune:  

«Folkemøter er vel og bra, men ofte er det et visst segment av befolkningen 
som møter opp – godt voksne, etniske nordmenn med relativt god økonomi. Og 
selv om disse har mye viktig kunnskap å bidra med, er de ikke representative 
for alle som bor i byen og da kan innspillene bli litt ensporet.» 

Reguleringsplaner kan bety lite 

For utarbeidelse av den kommunale planstrategien er åpen medvirkning 
bare en anbefalt prosess. Dette er problematisk i og med at både 
byggesaker og detaljreguleringer kan fremmes med grunnlag i 
kommuneplaner (side 9).  

Ofte blir innbyggere først oppmerksomme på viktige detaljer i 
kommuneplaner som besegler planområders videre skjebne når de blir 

invitert til medvirkning tilknyttet reguleringsplaner. 

Medvirkningsombudet har observert at det da kan oppstå store konflikter. 
Innbyggerne retter skytset mot reguleringsplaner enda konfliktområdene er 
definert for lenge siden i kommuneplaner. Dette bidrar til mistillit, 
omkamper, forsinkelser og økte kostnader også for utbyggere.  

Derfor anbefaler Medvirkningsombudet gjennomføring av 
medvirkningstiltak også tilknyttet både små og store detaljer i 
kommuneplaner. Mange kommuner vet på forhånd på hvilke områder det vil 
bli konflikt. Da er medvirkning desto viktigere som åpenhetstiltak og for å 
skape tillit til at kommuneplanen kan respekteres og håndheves.  
Kommuner som ønsker en dekkende evaluering av medvirkning tilknyttet et 
planområde kan få et lite dekkende resultat dersom medvirkning rundt 
andre forhold (som kommuneplaner) ikke skjer. 

Forsiktighet med planverk utenfor loven 

Medvirkningsombudet har i to kommuner sett bruk av en slags 
midlertidige reguleringsplanverk som ikke er direkte regulert i 
plan- og bygningsloven. Et eksempel er «Byplangrep Skøyen». 
Slike planverk er kanskje ikke juridisk bindene eller politisk 
vedtatt, men blir likevel vektlagt i vurderingen av planforslag. 
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De kan lett bli forvekslet med og anvendt som reguleringsplaner som er 
definert i loven.  

Reguleringsplaner skal det medvirkes til, men hva i forhold til slike uformelle 
planverk?  

Medvirkningsombudet mener at det er ekstra viktig med medvirkning 
ettersom slike uformelle planverk i praksis kan få en posisjon som til 

forveksling er lik reguleringsplaner. I motsatt fall kan det blant innbyggerne 
oppstå manglende tillit til at steds- og byutvikling fungerer etter lovgivning 
og demokratiske spilleregler.  

Kan innbyggere få bedrefungerende ombud? 

Politikere har en viktig ombudsrolle for innbyggere. Kontrollutvalg/revisjon, 
Fylkesmenn og Sivilombudsmannen også.  

Medvirkningsombudet har utnevnt seg selv som ombud fordi det er et slags 
tomrom i forhold til den viktige demokratiske retten medvirkning er. En del 
av bildet er at de mange ulike ombudene først kommer inn i bildet for sent 
når områder og bygninger står ferdige. En annen del av bildet er at det kan 
være nøye regulert når de får lov til å komme inn i prosessene. 

Dette tomrommet kan være en medvirkende årsak til at demokratisk 
medvirkning ikke blir gjennomført etter plan- og bygningsloven. Det kan 
demokratiet og innbyggeres tro på politikere, etater og tjenestemenn lide 
under. Dersom ombudene ikke har rom for å gripe tidligere inn i prosesser, 
så kan de alltids komme med god hjelp og råd.  

Medvirkningstiltak må vurderes kvalitativt

Case “Skøyen” (hvor ombudet holder til) 
Sommeren 2017 avholdt Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 

åpen kontordag som medvirkningstiltak for Skøyen 

områderegulering. «Innspillene som kom inn, ble ikke skrevet ned. 

Erfaringen i etaten var at åpen kontordag fungerte godt.». 

Dette fremgår av Oslo kommune Kommunerevisjonens rapport 
og illustrerer en meget viktig problemstilling i forbindelse med 
medvirkningsevaluering: Tiltak kan bli fremstilt som 
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medvirkningstiltak, uten å være lite annet enn skinnmedvirkning. For 
eksempel er kontordagen i plandokumenter for Skøyen områderegulering 
fremhevet som et medvirkningstiltak. Én kontordag med åpningstid mellom 
12 og 18 og som det ikke ble tatt notater fra kan knapt kalles medvirkning. 

Medvirkningsombudet får for øvrig stadig tilbakemeldinger på at det i hui og 
hast gjennomføres for eksempel «eldretråkk» og møter med en skoleklasse 
eller to for at man skal kunne hake av dette på medvirkningslisten.  

I evalueringen av medvirkningstiltak må man følgelig ikke vurdere tiltakene 
bare kvantitativt (antall), men også kvalitativt. Medvirkningsombudet har 
utformet Medvirkningstesten som er uferdig som verktøy basert på 
regjeringens metodeoversikt, men godt egnet til å illustrere ulike 
medvirkningstiltaks ulike verdi. En åpen kontordag som det ikke er notert 
noe fra kan for eksempel ha gitt de tilstedeværende fra planetaten noe å 
tenke på, er følgelig ikke uten verdi og kan da kanskje vektlegges som 
1/1000 (én promille) av den samlede medvirkningskvantifisering.  

Her viser Medvirkningsombudet til rapporten «Medvirkning 
med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale 
beslutningsprosessen» fra KS/UNI Rokkan/NIBR. Av side 18 fremgår: «I 
denne rapporten er temaet medvirkning, og vi vil i denne 
sammenheng ikke regne enveis informasjon fra kommunen ut til innbyggere 
som en form for medvirkning.» Det er i denne sammenheng også relevant å 
trekke frem rapporten «Medvirkning i planprosesser i Oslo kommune»  av 
NIBR hvor det fremgår blant annet «Offentlige høringer blir i hovedsak 
betegnet som å fungere ”ganske godt” eller ”middels” i forhold til for å få 
innsikt i berørte parters synspunkter i saken.» 

Medvirkningsombudet har gjennomgått medvirkningsoversikten i Skøyen 
områderegulering-dokumentet i dette perspektiv: 
• Oppstart av områderegulering, høringsperiode. En høringsperiode uhjulpet
av workshops o.a. må rangeres lavt som medvirkningstiltak
• Workshop for grunneiere/utbyggere, byplangrepet. Dette er et tiltak for
en begrenset målgruppe. 
• Åpent informasjonsmøte i Skøyen kirke, oppstart Skøyen OR.
Énveis informasjon er ikke medvirkning. 
• Rådet for byarkitektur, Skøyen områderegulering. Dette er et
tiltak for en begrenset målgruppe 
• Deltakelse på informasjonsmøte for Ullern velforeninger.
Dette er ikke et medvirkningstiltak ettersom det ikke skjedde i
regi av Plan- og bygningsetaten.
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• Medvirkningsseminar for barn- og unge på Skøyen. Kommunerevisjonen
har grundig belyst det mangelfulle i tilretteleggingen for svake grupper
• Informasjonsmøte for grunneier/utbyggere, EBY og PBE. Dette er et tiltak
for en begrenset målgruppe. Informasjon er ikke medvirkning
• Offentlig ettersyn, høringsperiode. Lavt estimert som medvirkning
• Åpen kontordag på Skøyen (kl.12-18). Innspill ble ikke notert og er ikke
medvirkning. Kun én dag for å møte en befolkning på over 30.000 i bydelen.
Folk flest er på jobb eller på vei fra jobb mellom 12 og 17.
• Åpent møte, Ingeniørenes Hus. Informasjon er ikke medvirkning. Møtet
avholdt i annen bydel. 
• Rådet for byarkitektur, Skøyen områderegulering.  Dette er et tiltak for en
begrenset målgruppe. Gjentatt tiltak for samme målgruppe som følgelig er
blitt sterkt prioritert.
• Begrenset høring, varsling og høringsperiode.  Høring er lavt estimert som
medvirkningstiltak. Begrenset, altså ikke bredt tilgjengelig
• Begrenset høring/orientering (mindre endring av bestemmelse). Høring er
lavt estimert som medvirkningstiltak. Begrenset, altså ikke bredt tilgjengelig
• Til politisk behandling. At noe oversendes politisk behandling kan neppe
anses som et medvirkningstiltak.
• Nytt offentlig ettersyn, høringsperiode. Høring estimeres lavt som
medvirkningstiltak 
• Åpent møte, Skøyen. Énveis informasjon anses ikke som medvirkningstiltak

Ser man på totaliteten i dette så underbygger det; “Kommunerevisjonens 
samlede konklusjon er at Plan- og bygningsetaten ikke i tilstrekkelig grad 
sørget for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker.» Her 
kan ligge lærdom for alle kommuner.  

Snakker ned lovbestemt demokratisk rett 

Avslutningsvis vil Medvirkningsombudet henvise til en påstand mange tyr til 
og som kan undergrave medvirkning som demokratisk rett.  

Det er påstanden om at «medvirkning ikke er medbestemmelse». 

Mange steder har det vært fritt frem for utvikling av regimer hvor 
man noe forenklet anser medvirkning som bare å høre på folk uten 
å bry seg om hva de sier.  

Dette er langt unna intensjonen med lovgivningen. 
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Se gjerne kronikk i Teknisk Ukeblad om dette inkludert sakene kronikken 
lenker til. En del av polemikken er at det bare er folkevalgte politikerne som 
bestemmer og utbyggere fordi de har kapitalen. Har man ikke kapital eller 
sete i kommunestyret, så har man med andre ord ikke noe man skulle ha 
sagt.  

Det er feil. 

I vårt blandingsdemokrati er både represesentativt demokrati og 
medvirkning lovbestemt. Verken representative styrer eller medvirkning kan 
tilsidesettes. I stedet må bestemmelsesretten balanseres.  

Nedvurderingen av medvirkning i dag bidrar til at medvirkning lett bare blir 
til  skinnprosesser som folk opplever seg som gisler av.  

I Oslo kommune byutviklingskomitéens (nå byutviklingsutvalget) høring 
knyttet til arealdelen av kommuneplanen som ikke ble vedtatt i forrige 
bystyreperiode, fremsto faktisk flere velforeninger med budskapet om at de 
er best tjent med å ikke delta i kommunens medvirkningstilrettelegging.  

Årsaken er at deres deltakelse blir oppført i plandokumentene slik at det ser 
ut som om de har fått medvirke. Men, velforeningene opplevde selv å ikke 
bli hørt.  

De følte seg lurt. 

Oslo, 15. januar 2020 

Christian Sømme 

Medvirkningsombud (selvutnevnt) 

Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ og ingen offentlig 
virksomhet. Ingen lov krever at man skal lytte 
til Medvirkningsombudet.  

vedlegg 1



Fylkesmannens vurdering av Tynset kommune - 2020 

Fylkesmannens kommunebilde bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, 

tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROS-

analyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan 

Fylkesmannen oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. ROS-analyser 

gjelder kun fagområder der Fylkesmannen gjennomfører tilsyn eller er tillagt et ansvar i lov eller 

forskrift.   

Vi har valgt å gruppere kommentarene i tre kategorier: 

Områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

SSBs befolkningsprognose anslår en endring fra 5 591 innbyggere i 2019 til 6 534 i 2040 etter 

hovedalternativet.  

Antall personer i yrkesaktiv alder 20-66 år pr 80 åring endrer seg fra 11 i 2019 til 9,8 i 2025 og 5,9 i 

2040. Nasjonale gjennomsnittstall er 14,5, 12,3 og 7,2. 

1. Samfunns- og arealplanlegging
Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2014 og arealdelen fra 2015. Kompetansen på
fagområdet er vurdert å være god. Kommunen har felles plankontor med Alvdal som har
solid fagkompetanse.

2. Barn og unge
Skole
Elevene i Tynset har 42,8 grunnskolepoeng i gjennomsnitt over de siste 5 år (2014-
2018), landsgjennomsnittet ligger på 41,4.

Barnevern
Tynset er vertskommune for Barneverntjenesten i Nord-Østerdal, noe som har bidratt
til økt kvalitet på tjenestene for de andre kommunene og et større fagmiljø.
Rapporteringer viser jevnt over lite lovbrudd for kommunene i samarbeidet.

3. Helse og velferd
Rus og psykisk helse
Kommunen har gjennomført egenkartlegging i Brukerplan. Handlingsplan for
forebygging av selvmord og selvskading er kjent og implementert. Kommunen
rapporterer også at det er sammenheng og koordinering mellom tjenestenivåene innen
rus og psykisk helse.

Helse og omsorg
Legetimer per uke per beboer i sykehjem er 0,64 timer mot 0,56 timer på landsbasis. Av
innbyggere som er over 80 år bor 12,7 prosent på sykehjem, på landsbasis er det 12,4
prosent. Kommunen følger de nasjonale anbefalingene om å styrke hjemmebaserte
tjenester.
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Folkehelse 
Kommunen har en tiltaksplan for folkehelse. Kommunen fører tilsyn med miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler, og jobber nå for å få en større systematikk rundt 
arbeidet. 

Sosiale tjenester 
Kommunen har en lav andel sosialhjelpsmottakere (2,2 prosent), med en lav andel 
(22,3 prosent, Innlandet 36,8 prosent) som mottar sosialhjelp i mer  enn 6 måneder. 
Kommunen har en interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

4. Samfunnssikkerhet
Kommunens ledelse viser godt engasjement og stor bevissthet knyttet til utviklingen
innen fagområdet. Ingen avvik ved tilsyn i 2018.

5. Landbruk
Av kommunens samlede verdiskaping utgjør landbruk og landbruksbasert industri 9
prosent. Som jordbruk- og skogbruksmyndighet synes det felles landbrukskontoret for
Alvdal og Tynset å ha tilfredsstillende kapasitet og god forvaltningspraksis.

1. Kommuneøkonomi
Kommunen har hatt gode netto driftsresultater de siste årene, og dette har bidratt til
at kommunen har styrket sitt disposisjonsfond. Kommunen har god likviditet og har i
dag et greit nivå på disposisjonsfondet. Kommunen planlegger imidlertid for negativt
driftsresultat og må benytte disposisjonsfond for å balansere budsjettet i 2019.
Kommunen har moderat gjeldsgrad, men noe høy gjeldsbelastning. Kommunen
vurderes totalt sett til å ha moderat økonomisk handlefrihet. Økt andel eldre gir behov
for omstilling i kommunen.

2. Samfunns- og arealplanlegging
Det er positivt at Alvdal og Tynset har felles plankontor og bygger robust kompetanse
og kapasitet. Det kan være noen utfordringer knyttet til at landbruksforvaltning og
arealforvaltning er fysisk skilt, men dette kan ivaretas med gode rutiner for samordning
i plansaker.

3. Barn og unge
Barnevern
Som vertskommune for fem kommuner, Tolga, Folldal, Alvdal og Stor-Elvdal, vil det
være utfordrende å få til godt fungerende samarbeid med andre tjenester i alle
kommuner, og sikre at barn fanges opp og meldes til barnevernet til rett tid og i
utvikling og oppfølging av tiltak. Her er det potensiale for utvikling. Når så mange
kommuner er involvert i barneverntjenesten, blir det også sentralt å forberede hver
enkelt av kommunene på barnevernreformen som kommer i 2022.

4. Helse og velferd
Rus og psykisk helse
Kommunen har ikke rutiner for å identifisere vold- eller rusmiddelproblematikk hos de
som mottar kommunale tjenester. De har ikke oversikt over antall personer som
henvender seg om vold i nære relasjoner. Kommunen og lokalt DPS avsluttet
interkommunalt forprosjekt om å opprette FACT team. Kommunen utreder nå sammen
med kommunene i Nord-Østerdal en annen samhandlingsmodell, interkommunal rus- 
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og psykisk helsetjeneste. Vi anbefaler at konklusjonene fra denne utredningen 
gjennomføres. Kommunen har ikke rutiner og prosedyrer for tverrsektoriell 
samhandling om vold/overgrep. De har ikke oversikt over antall personer som er 
registrert som utsatt for seksuelle overgrep. 

Helse og omsorg 
Andel årsverk med helseutdanning inkludert sykepleiere i omsorgstjenesten ligger litt 
under landsgjennomsnittet på 73,1 prosent (landsgjennomsnittet er på 74,5). 

Sosiale tjenester  
Kommunen har en høy andel unge i alderen 18-24 år som er sosialhjelpsmottakere (24 
prosent, Innlandet19,9 prosent). Kommunen har 11,8 prosent barn som lever i 
husholdninger med vedvarende lavinntekt (Innlandet 12,1 prosent). Kommunen bør 
vurdere å innlemme tiltak for utjamning av levekårsforskjeller i sitt planarbeid. 
Kommunen bør vurdere å benytte elektronisk søknadsskjema for økonomisk 
sosialhjelp, som er ansett som et godt virkemiddel for tilgjengelige tjenester. 

5. Klima
Kommunen har en klima- og energiplan fra 2010 hvor handlingsdelen ble revidert i
2015. Det er positivt at handlingsdelen ble revidert og vi oppfordrer kommunen til å
revidere/oppdatere hele planen. Kommunen har søkt om midler til klimatiltak fra
Klimasats i tre av årene som ordningen har vart, og det er positivt. Ut over det har
Fylkesmannen liten oversikt over omfanget av tiltak, da kommunen ikke besvarte
kommuneundersøkelsen i 2019.

1. Helse og velferd
Rus og psykisk helse
Det fremkommer av kommunens rapportering på IS 24/8 at de ikke har oversikt over i
hvilken grad de ivaretar brukermedvirkning jf. Pasient – og brukerrettighetslovens § 3-1
Helse og omsorgstjenestelovens § 9-3.

Folkehelse 
Kommunen må få en oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som 
påvirker denne. Dette som grunnlag for kommunens planarbeid. 

Sosiale tjenester 
Kommunen har kun 33 prosent av forventet antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet 
jf.  Stl § 29, og varierende anvendelse av lovpålagt vilkår om aktivitet jf. Stl § 20a. 
Kommunen bør rette en innsats for å tilby tilpasset aktivitet og kvalifiseringsprogram til 
personer i målgruppen. 
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OVERSIKT FORVALTNINGSREVISJONER OG SELSKAPSKONTROLLER I 

PERIODEN 2011 – 2019 

FORVALTNINGSREVISJONER 
ÅR SAKSNR TYPE FORMÅL 

2011 
1711 

Enkeltvedtak innen 
hjemmebasert 
omsorg og bo- og 
behandlingstjenesten 

Undersøke om enkeltvedtak innenfor hjemmebasert 
omsorg og bo- og 
behandlingstjenesten i 2009 er i samsvar med 
forvaltningsloven. 

2012 2712 Behandling av 
regnskapsmessig 
skille mellom drift og 
investering 

1. Oppfyller investeringene kriteriene for varige eie
eller bruk og vesentlig verdi?
2. Håndterer kommunen avgrensningen mellom
vedlikehold og påkostning korrekt?
3. Foretas avgrensningen mellom planlegging og
prosjektering korrekt?

2013 2613 Interkommunalt 
samarbeid 

En forvaltningsrevisjon (om kommunens 
interkommunale samarbeid) kan kartlegge om 
politiske vedtak og forutsetninger for kommunens 
deltakelse i de interkommunale samarbeidet 
oppfylles. I tillegg skal flg. formål inkluderes i 
revisjonsprosjektet: 

1. En mål- og resultatanalyse for et utvalg av
interkommunale samarbeidsordninger

2. En vurdering av den demokratiske kontrollen
og politiske styringen med et utvalg av
interkommunale samarbeidsordninger

2014 1714 Sykefravær og 
arbeidsmiljø i Tynset 
kommune 

Formålet med revisjonen er å undersøke om 
kommunen har system og rutiner som ivaretar 
kravene til arbeidsmiljø og sykefravær, og om 
kommunen etterlever lovpålagte krav og egne system 
og rutiner for å forebygge og følge opp sykefravær og 
arbeidsmiljø i Tynset kommune.  
Ved eventuell identifisering av avvik, er det et formål 
å foreslå forbedringstiltak. 
Avgrenset til Bo- og behandlingsenheten og 
Tynsetbarnehagene. 

2015 2317 Vedlikehold av 
bygninger, anlegg og 
veier 

Har Tynset kommune gode systemer for planmessig 
vedlikehold av bygg/eiendom og kommunale veier? 
Prosjektet avgrenses til å gjelde årene 2011, 2012 og 
2013. Det skal foretas en definisjon av ordinær drift og 
vedlikehold av bygninger/anlegg/veier. 

2016 1516 Omstillingsprosessen 
i helse og omsorg 

Omstillingen startet i 2013 og pågår fremdeles per 
april 2016. Omstillingen skapte mye motstand både i 
og utenfor helse- og omsorgssektoren. Omstillingen 
fikk negativ medieomtale og det ble tatt initiativ til 
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protestaksjon og underskriftskampanje. I helse- og 
omsorgssektoren ble flere sykemeldt, arbeidsmiljøet 
ble dårligere og enkelte valgte å si opp sine stillinger. 
Mostanden førte til at det ble svært krevende for 
kommunen å gjennomføre den ønskede omstillingen.  
Hovedformålet med denne forvaltningsrevisjonen har 
vært å undersøke hvordan omstillingen er styrt, 
planlagt og gjennomført, hva som har gått galt i 
omstillingsprosessen og hvorfor. 
Forvaltningsrevisjonen skal bidra til å gi svar på 
kvalitet og kompetanse i den politiske og 
administrative beslutnings- og 
gjennomføringsprosessen for omstillingen. Det ligger 
utenfor revisors mandat å ta stilling til beslutninger 
knyttet til ønskede løsninger, enten faglige eller 
politiske begrunnet, som man ønsket implementert i 
denne omstillingsprosessen.  
Omstillingen involverte hele helse- og 
omsorgssektoren som omfatter fire tjenesteområder:  

- Helsetjenesten
- Hjemmetjenesten
- Institusjonstjenesten

- Tjenesten for funksjonshemmede.

2016 2016 BARNEVERNSTJENEST
EN I TYNSET 
KOMMUNE 

Formålet var å undersøke om barnevernet i 

Tynset har nødvendige forutsetninger for å yte 

en tjeneste av tilstrekkelig kvalitet i forhold til 

gjeldende lovverk og forskrifter. Følgende 

problemstillinger lå til grunn for denne 

forvaltningsrevisjonen:  

1.I hvilken grad er organisering og bemanning

innenfor barnevernet i Tynset kommune

tilstrekkelig for å yte en tjeneste av tilstrekkelig

kvalitet? Og er denne bemanningen tilstrekkelig

for et økende antall barn med barneverntiltak?

2.Har den interkommunale organiseringen noen

betydning for tjenesteutøvelsen i Tynset

kommune?

3.Er kompetansen og kapasiteten innenfor

barnevernet tilfredsstillende?

4.Samarbeider barnevernstjenesten med andre

i det forebyggende arbeidet?

5.Overholdes tidsfristene iht. barnevernsloven?

6.I hvilken grad påvirker mottak av enslige

mindreårige asylsøkere arbeidssituasjonen for

barnevernstjenesten i Tynset kommune?

2016 0717 Midt Hedmark brann 
og redning 

Formålet med prosjektet er å gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon bestående av en 
benchmarkanalyse og en overordent 
modenhetsanalyse som tar utgangspunkt i en 
kvalitativ vurdering av prosesser og funksjoner knyttet 
til styring og kontroll i MHBR.  

2017 3217 Forvaltningsrevisjon 
av 

1. Hvilke vurderingskriterier lå til grunn for

kommunens valg av, og senere

forhandlinger om kjøp av «Jorkjendbygget»?
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investeringsprosjekt 
Brannstasjon i 
«Jorkjendbygget» 

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 i tilstrekkelig grad

forankret politisk, og hvilke fullmakter var

gitt politisk?

4. Ble det utlyst anbudskonkurranser knyttet til

lokaler til ny brannstasjon og til nødvendig

ombygging av lokalet?

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?

2018 3418 Ledelse, organisering 
og 
ressursbruk i helse og 
omsorg 

Er det samsvar mellom ledelsesressurser, 

organisering og ressursbruk innenfor helse og 

omsorg? 

2018 3518 Fjellregionen 
interkommunale 
avfallsselskap AS 

Undersøke om FIAS etterlever regelverket for 
selvkostberegning, og at skillet mellom 
lovpålagte oppgaver og 
næringsvirksomhet håndteres på en 
betryggende måte. Gjennom en slik kontroll 
vil kommunene forsikre seg om at 
renovasjonsgebyrene blir korrekt beregnet, og 
at det ikke skjer noen kryssubsidiering mellom 
virksomhetsområdene som virker 
konkurransevridende. 

SELSKAPSKONTROLLER 
ÅR SAKNUMMER TYPE PROBLEMSTILLING 

2012 0412 Selskapskontroll IKT 
Fjellregionen IKS 

Kostnadsutviklingen og om intensjonen med 
etableringen er etterlevd 

2014 3114 Selskapskontroll i 
Meskano AS 

Formålet med prosjektet er å kontrollere om 
den som utøver kommunens 
eierinteresser, utøver myndigheten i henhold 
til bestemmelser i aktuelle 
lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak 
og forutsetning og i tråd med 
etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse. 
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2018 3118 Selskapskontroll 
Fjellregionen 
Interkommunale 
Avfallsselskap AS - FIAS 

Undersøke om FIAS etterlever 

regelverket for selvkost-beregning, og 

om skillet mellom lovpålagte oppgaver 

og næringsvirksomhet håndteres på en 

betryggende måte.  Gjennom en slik 

kontroll vil kommunene forsikre seg om 

at renovasjonsgebyrene blir korrekt 

beregnet, og at det ikke skjer noen 

kryssubsidiering mellom 

virksomhetsområdene som virker 

konkurransevridende. 
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2550 OS I ØSTERDALEN 

Tynset, 13.12.2019 

Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 

19/931-16 82725/19 124 Arild Vik 62 48 50 20 

MELDING OM POLITISK VEDTAK 

VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2020-2023 OG ÅRSBUDSJETT 2020 

Fra møtet i kommunestyret den 12.12.2019, saksnr 121/19. 

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

1. Virksomhetsplanen

Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2020-2023 jf. vedlegg 1 godkjennes.

2. Årsbudsjettet

Forslaget til årsbudsjett for 2020 jf. vedlegg 1 godkjennes.

2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i kommunen 

jf. vedlegg 2 godkjennes.  

2.2. Opptak av lån 

 Investeringslån samlet kr 37 781 000. Serielån med nedbetalingstid på 25 år.

 Startlån i Husbanken til videre utlån kr 4 000 000.

2.3. Gebyr og betalingssatser 

Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved et eventuelt underskudd 

memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd 

avsettes til særskilt fond. Kommunale gebyr- og betalingssatser vedtas i henhold til 

«prisliste» i virksomhetsplanen.  

3. Skattevedtak

3.1. Skattøret for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

3.2. Eiendomsskatt 2020

3.2.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal utskrivningsalternativ a-
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Vår ref. : 19/931-16 2 

faste eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2020. «For 

eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt 

fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 

4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen 
mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019, som er forårsaket av nye 

verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med 

i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som 
næringseiendom.»  

3.2.2. I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for 

bygninger som er hjemlet i lovens § 7 i henhold til egne lister.  

3.2.3. I medhold av eiendomsskatteloven § 8A-3 skal ny alminnelig taksering av 

samtlige eiendomsskatteobjekt skje innen 01.03.2020.  

3.2.4.  «Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. 

esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige 

boligdeler for skatteåret 2020 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme 
satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.»  

3.2.5. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september 

og 20. november i skatteåret.  

3.2.6. Ved taksering- og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte 

eiendomsskattevedtekter av 26.11.2019 jf. esktl. § 10. 

3.2.7. Bunnfradrag benyttes ikke.  

3.2.8. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster fastsatt 

ved alminnelig taksering gjennomført i år 2019. 

Følgende endringer innarbeides: 

a) Ved senere budsjettframlegg skal det også medtas en kolonne som viser prognosert

resultat inneværende budsjettår.

b) Budsjett 2020 har en saldering med bruk av disposisjonsfondet (kroner 0,5 mill.), jf.

tabell s 8 Fellesinntekter og fellesutgifter. Dette er ikke bærekraftig på sikt.

i. Brutto driftsbudsjettet tas ned 0,5 mill.

ii. Rådmann velger selv hvor inndekningen gjøres.

c) Gebyrsatser endres slik:

i. Side 117 Praktisk bistand og opplæring (BPA) endres til (jf

kommunestyrevedtak sak 49/18):

Gebyrsats settes til 0,55 promille av folketrygdens grunnbeløp

ii. Side 120: «Konsesjonsgebyr på erverv av fast eiendom».

Kommunestyrevedtak 28/2-2012 oppheves. Nye satser:

2019 2020 

Erverv av bebygd eiendom som utløser verdiberegning 5.000 6.000 

Annen konsesjonspliktig erverv 2.500 3.000 
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iii. Side 120: «Behandlingsgebyr delingssak etter jordloven».

Kommunestyrevedtak 28/2-12 oppheves.  Nye satser:

2019 2020 

Fradeling og oppdeling av eiendommer 2.000 2.500 

iv. Side 122: «Kommunens utmarkseiendommer husvære», «Kommunens

utmarkseiendommer diverse» og «Kommunens utmarkseiendommer Jakt»

økes fra 2019 til 2020 med 10 % på alle postene.

d) Fra tidligere vedtak gjenstår det to poster som ikke er utredet. Dette bes gjort i 2020.

e) Skolestrukturen i denne økonomiske planperioden ligger fast

f) Investeringsbudsjettet 2019 endres i henhold til tabellen:

OMRÅDE TILTAK 
SU

M 
KOMMENTAR 

Skoleområdet - 

nyanlegg 

Parkeringsområde i 

Sjukehusskogen 

I kostnaden på 2,9 mill skal det inngå et

tilstrekkelig antall ladestasjoner for el.

biler/mc. 

Institusjonstjenest

en 

Rapportrom skjermet 

avdeling 
-150 Inkluderes i Omstilling Helse og omsorg

Kulturtjenesten 

Kongsv 5, restaurering og 

istandsetting til 

gjestekunstnerbolig 

2.00

0 

Oppstart 2020, fullføres i 2021 med 1,8 

mill 

Tekniske tjenester 

Gang/sykkelveg mellom 

Østre Brekkvei og Vestre 

Brekkvei (FV 681 Aumveien) 

500 plan oppstart 2020, gjennomføring 2021

Tekniske tjenester 
Tynset torg – etappe 2 

handelstorget 

3.20

0 

Oppstart 2020, fullføres i 2021 med 3,0 

mill 

Tekniske tjenester 
Veg Krullhaugen boligfelt, 

Kvikne 

1.00

0 
Lån 

Tekniske tjenester Kaldtlager driftssentralen -500

Bruke 1.400 i 2020, evt 500 i 2021. Ses i

sammenheng med ubenyttet areal i

gamle renseanlegget 

Følgende verbale føringer gis: 

- Helse og omsorg står for en meget stor del av Tynset kommunes kostnadsbudsjett.

Det har tidvis vært merkbare budsjettoverskridelser. Helse og omsorg har nå startet

POST 2020 2021 2022 Kommentar 

Destinasjon Røros 
185.0

00 

185.0

00 

185.0

00 

109/17: skal vurderes med 

virkning fra 2020 

Informasjonsmagasin

et TK 

200.0

00 

200.0

00 

200.0

00 

109/17: skal vurderes med 

virkning fra 2020 
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en prosess som skal redusere kostnadene gjennom ny organisering, nye 

arbeidsprosesser og investeringer i mer effektive bygg. Omstillingskostnaden vil 

belaste kommunens disposisjonsfond i 2021, 2022 og 2023. For å lykkes i 

langsiktige endringsprosesser har politikerne behov for løpende innsikt i 

måloppnåelsen for å forstå virksomhetens utfordringer. Vi trenger å se at 

investeringer og effekt står i forhold til hverandre. 

o Månedlig økonomirapport til formannskap som skal inneholde:

 Vurdering av situasjon

 Konkret og realistisk tiltaksliste ved avvik

o Kommunestyret ønsker i tillegg en 2-månedlig rapportering av

omorganiseringsprosessen med følgende hovedpunkter:

 Oppdatert totalplan med tiltak – som milepæler i hele planperioden

 Tiltak gjennomført helt eller delvis siste 2 mnd – med avvik mot totalplanen

 Antatt kostnadsmessig besparelse av tiltaket

 I dette regnskapsåret

 12 mnd effekt

 Kostnad for tiltaket – med avvik mot totalplanen

 Oppdatert risikovurdering for prosjektet med hensyn til å oppnå planlagt kost

for omstilling og nytte i form av kostnadsbesparelser

- Midler til drift av ikke-realiserte investeringer overføres ubundet investeringsfond

- Tynset kommune skal fortsette arbeidet for styrking og videreføring av det

desentraliserte tilbudet til høyere utdanning og videreutdanning på Tynset

- Ved anskaffelse nye kjøretøy i kommunen skal elektriske løsninger foretrekkes hvis

det ikke er en økonomisk ulempe av betydning

- Det nedsettes et utvalg som skal se på hvordan Tylldalsveien 2 og Kongsveien 12

kan bli en møteplass for Tynsets befolkning. Utvalget skal avgi sin rapport i 2020.

Estimert kostnad til utredningen på kr 200.000 belastes rådmannens driftsbudsjett.

- Det skal opprettes et «Bassengfond» som finansieres med 20 % av kommunens

driftsoverskudd – inntil 3 millioner, pr år.

- Kommunestyret ber om en orientering vedrørende skolehelsetjenesten

Kommunestyret forutsetter at budsjettet følges opp gjennom aktiv ledelse, 

risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjene og føringene fra 

kommunestyret, og at rådmann iverksetter nødvendige tiltak ved avvik i regnskapet i 
forhold til budsjettet.  

Kommunestyret forutsetter videre at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. 
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Begrunnelsen for vedtaket går fram av vedlagte saksutredning. 

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

Med hilsen 

Tone Bergfall 

fagleder 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

Vedlegg 
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MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 09/20 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 17.02.20      09/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

09/20  Kontrollutvalget 17.02.20 

Eventuelt 

Saksutredning: 

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

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

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

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 




