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 Tynset kommune  

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Møtested:                 Formannskapssalen, Tynset Rådhus 
Møtedato:                Torsdag 22. februar 2018 
Tid:                             Kl. 13:00 
Saknr.                        1 - 9 
 

 

Til stede på møtet: 
 

Medlemmer:     Forfall:  
Odd Erik Resell 
Atle Fiskvik     
Signe Marit Lium     
Ketil Leteng 
Marit Motrøen 
 

Merknader: 
 
Andre:  
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Norvald Veland 
Politisk leiing:    Ordfører Merete Myhre Moen 
    
    
Møtet ble avsluttet kl. 15.30.   
 
 
 
 
Tynset, 22. februar 2018 
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
møtesekretær 
 
 
Neste møte: Mandag, 7. mai  2018 kl 12.00 (flyttet fra opprinnelig 26.04.18) 
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01/2018       Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 22.02.18  godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 22.02.18 godkjennes.  

 

 

 

 

02/2018 Protokoll fra møte 13.12.17 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.12.17 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.12.17 godkjennes. 

 
 

 

 

03/2018 Årsmelding for kontrollutvalget 2017 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  

 

Behandling:  

Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2017 ble gjennomgått av 

sekretariatet.  Det ble gjort 2 korreksjoner under gjennomgangen. 

Ordfører var til stede ved behandling av årsmeldingen 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsmelding vedtas etter korreksjoner og legges fram for kommunestyret til orientering. 

 

 

 

 

 

04/2018         Vurdering og valg av forvaltningsrevisjons prosjekt 
2018             

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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Behandling: 

Kontrollutvalget diskuterte valg av forvaltningsrevisjon for 2018.   Det er ønskelig å få en 

orientering i forkant fra etatsledere før utvalget gjør endelig prosjektbeskrivelse 

forvaltningsrevisjon med prioritet 1, «Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie 

og omsorg».  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre forvaltningsrevisjon «Ledelse, organisering og 

ressursbruk innenfor pleie og omsorg». Før endelig prosjektbeskrivelse utformes, vedtok 

kontrollutvalget å få en orientering fra helse- og omsorgssjefen, leder hjemmetjenesten 

og leder institusjonstjenesten i Tynset kommune.  Sekretariatet i samarbeid med Abakus 

AS utarbeider innspill til mulig prosjektbeskrivelse til neste møte. 

 

 

 

 

05/2018         Vurdering av selskapskontroll 2018 
    
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling:  

Kontrollutvalget gjennomgikk oversikt over de selskapene som kan være aktuelle for 

selskapskontroll i Tynset kommune. 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget vedtok å delta sammen med øvrige eierkommuner i selskapskontroll i 

FIAS.   Utvalget ønsker følgende fokusområder: 

- Selvkostprinsippet 

- Skille mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver 

 

I tillegg vil eierskapskontroll under arbeid i Midt-Hedmark brann- og redning IKS 

foreligge når pågående rettsak er avklart 
 

 

 

 

06/2018 Vurdering av revisors uavhengighet 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 

07.08.17 

 

Behandling: 

Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring ble kommentert. 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

 
Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 

07.08.17. 
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07/2018  Prolongering avtale sekretariat for kontrollutvalget 
 
Behandling: 

Sekretær for utvalget fratrådte ved behandling av saken. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtok å prolongere avtale med Kontrollutvalg Fjell IKS sekretariat med 

1 år, dvs. gjeldende frem til 31.12.2019.  

 

 

 
 

08/2018 Orienteringssaker 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

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

forvaltningsrevisjon – Investeringsprosjekt brannstasjon i Jordkjendbygget 

  NKRF’s Kontrollutvalgskonferansen 2018 - orientering 

 

 

Saksframlegg: 

Saker tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Saker ble tatt til orientering. 

 

 

 

 

09/2017 Åpen post 
 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Møte i møteplan fastsatt til den 26.04.18 utsettes til 07.05.2018. kl 12.00. 

 

 


