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 Tynset kommune  

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Møtested:                Elgtråkket, Tynset Rådhus 
Møtedato:                Tirsdag  11. juni 2019 
Tid:                             Kl. 12:30 
Saknr.                        16-21 
 

Til stede på møtet: 
 

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

Vara 

Rune Storli 

       

 

Merknader: 
 
Andre:  
Frå  Kontrollutvalg Fjell IKS:   Norvald Veland 
Fra administrasjonen:               Økonomisjef Arild Vik                      (sak 18/19) 
      
      
    
Møtet ble avsluttet kl. 14.00   
 
 
Tynset, 11. juni 2019 
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
møtesekretær 
 
 
Neste møte:   02.09.2019 kl 12.00  
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16/2019       Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 11.06.19 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 11.06.19 godkjennes.  

 

 

 

 

17/2019 Protokoll fra møte 25.04.19 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.04.19 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.04.19 godkjennes. 

 
 

 

18/2019 Tertialregnskap 1. tertial 2019 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2019 til 

orientering. 

 

 

Behandling: 

Økonomisjef tok en gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2019 og svarte på spørsmål 

fra utvalget. Rapporten sendes utvalget i etterkant pr. mail. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2019 til 

orientering. 

 
 

 

19/2019         Forvaltningsrevisjon – valg av prosjekt   

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken legges frem til behandling i kontrollutvalget uten forslag til vedtak 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Det ble gitt en fyldig og god orientering i møte den 21.02.19 fra enhetene.  Etter 

kontrollutvalgets mening virker det som kommunen både har fokus, god kontroll og god 
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oppfølging innenfor området psykisk helse blant unge.  Kontrollutvalget finner som følge 

herav det riktig å utsette en omfattende forvaltningsrevisjon innen området i 2019. 

 

Som alternativ vedtar kontrollutvalget å gjennomføre forvaltningsrevisjon  

«Kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen». 

 

Formålet med prosjektet: 
FORMÅL: 

Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunens forvaltning, drift og vedlikehold 

av bygningsmassen, kunne bidra til å opprettholde fokus på de verdier som kommunens 

bygg utgjør, og klargjøre at kortsiktige innsparinger på vedlikehold kan medføre større 

utgifter på lang sikt. 

VEDTAK PROBLEMSTILLINGER  

1. Har Tynset kommune tilfredsstillende system for planlegging og styring av 

vedlikehold av bygningsmassen? 

2. Har Tynset kommune rapporteringsrutiner som sikrer folkevalgte tilstrekkelig 

beslutningsgrunnlag innenfor eiendomsforvaltningen? 

3. Tynset kommunes ressursbruk på eiendomsforvaltning: 

a. Hvordan har ressursbruken til vedlikehold av bygningsmassen utviklet seg i 

Tynset kommune de siste årene? 

b. Hvordan er Tynset kommunes ressursbruk på området i forhold til 

sammenliknbare kommuner i landet? 

4. Hva er status for vedlikehold på de kommunale utleieboliger? 

Abakus AS bes utlyse forvaltningsrevisjon på anbud i henhold til Tynset kommune sine 

retningslinjer. 

Prosjektbeskrivelse sendes ut pr mail til kontrollutvalgets medlemmer med rask 

tilbakemelding før anbud utlyses.  Kontrollutvalget tar forbehold i anbudsutlysning at alle 

anbud kan forkastes. 

Teknisk sjef innkalles til neste møte for å gi en status vedlikehold bygningsmassen i 

Tynset kommune. 

Endelig leverandør velges i neste møte etter innstilling fra Abakus AS. 

 

 
20/2019 Orienteringssaker 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssak i møtet:  

 

Orienteringssak: 

Ingen orienteringssaker forelå. 

Behandling:  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Ingen saker forelå 
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21/2019 Åpen post 
 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker ble tatt opp under åpen post. 

 

Neste møte ble fastsatt til mandag 02.09.19 kl 12.00. 

 

 

 


