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 Tynset kommune  
 
MØTEPROTOKOLL 

           Kontrollutvalget 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:      Møterom Brekken, Rådhuset Tynset 
Møtedato:     Mandag 09.05.2022 
Tid:                  Kl. 10:00– 14:30 
Saknr.             20 - 26 
 
Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:     Forfall:  
Bjørn Tore Grutle, leder    
Siri J. Strømmevold, nestleder 
Atle Fiskvik     
Randi Aas 
Kristin Siksjø    
 
Andre:  
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Ragnhild Aashaug  
Fra KPMG AS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Thore 

Kleppen, og regnskapsrevisor Ingunn Olsson 
(deltok i sak 21/22 via Teams) 

Fra adm. i Tynset kommune: Kommunedirektør Erling Strålberg og 
økonomisjef Geir Schjølberg (deltok i sak 21/22) 

 
  
Merknader: 
Møtet defineres som fjernmøte når regnskapsrevisor deltar via Teams i behandlingen av sak 
21/22. 
Drøftingssaken ble behandlet først. 
 
 
 
 
Tynset, 9.mai 2022 
 
Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug 
Møtesekretær 
 
 
Neste møte: Mandag 5.september 2022 kl. 10:00 
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20/2022      Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 09.05.22 godkjennes. 
 
Behandling: 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 09.05.22 godkjennes. 
 
 
 
 
21/2022        Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 

årsberetning for 2021    
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021 for Tynset 
kommune. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til 
formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

 
 
Behandling: 
Sekretariatet innledet om saken og kontrollutvalgets rolle i behandlingen av saken.  
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Thore Kleppen orienterte om revisors arbeid med 
årsregnskap og årsberetningen for 2021. For detaljer se revisors presentasjon som er 
vedlagt protokollen. 
Revisor er godt fornøyd med samarbeidet med administrasjonen. 
 
Økt/endret sikkerhet og risiko som medfører økte kostnader på mange områder for 
kommunene. Se risikobilde på revisors presentasjon. Hvordan er f.eks. risikoen håndtert 
i kontrakter og avtaler?  
 
Økonomisjef Geir Schjølberg orienterte om hovedtallene i årsregnskapet for 2021. 
Kommunedirektør Erling Strålberg hadde en kort orientering om overordnete momenter 
som har betydning for driften. 
 
Alle svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse ble gjennomgått, og sekretariatets forslag til vedtak ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021 for Tynset 
kommune. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til 
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formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

 
 
 
 
22/2022       Felles møte for samordning av kontroll i  

    interkommunale samarbeid 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Invitasjon til felles møte for samordning av kontroll i interkommunale samarbeid med de 
endringer som kom frem i møtet godkjennes. 
 
Sekretariatet sender ut invitasjonen til kontrollutvalgene i Tolga, Folldal, Alvdal og 
Rendalen. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatet gikk gjennom forslag til plan for felles møte for samordning av kontroll i 
interkommunale samarbeid. 
Utvalget diskuterte saken, og ønsker at møtet gjennomføres som foreslått.  
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Invitasjon til felles møte for samordning av kontroll i interkommunale samarbeid med de 
endringer som kom frem i møtet godkjennes. 
 
Sekretariatet sender ut invitasjonen til kontrollutvalgene i Tolga, Folldal, Alvdal og 
Rendalen 
 
 
 
 
23/2022 Initiering av virksomhetsbesøk 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved …………… den xx.xx. Sekretariatet forbereder besøk i 
henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i 
kontrollutvalgets neste møte. 
 
 
Behandling: 
Det blir liten tid til virksomhetsbesøk på møtene til høsten. Kontrollutvalget ønsker derfor 
en orientering, og valgte område psykisk helse/rus på bakgrunn av økende utfordringer 
på landsbasis etter korona. 
 
Gjennomføring av virksomhetsbesøk utsettes til 2023. 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om psykisk helse og rus på neste møte. Det 
ønskes en orientering om: 
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- Kapasitet og koordinering av tjenester overfor brukere med psykiske 
helseproblemer og/eller rus 

 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om psykisk helse og rus på neste møte. Det 
ønskes en orientering om: 

- Kapasitet og koordinering av tjenester overfor brukere med psykiske 
helseproblemer og/eller rus. 

 
 
 
 
 
24/2022 Orienteringssaker 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Behandling:  
 
Orienteringssak 1: Informasjon fra kommunestyrets representant 

Kommunestyrets representant gikk gjennom sakene siden sist.  
Saken ble tatt til orientering. 

 
 
Orienteringssak 2: Melding om vedtak 

Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 
Orienteringssak 3: Svar på spørsmål om status for lovtolkning etter gammel 
kommunelov for valg av kontrollutvalgsmedlemmer 

Saken ble tatt til orientering. 
 
 
Orienteringssak 4: Sivilombudets nye veileder skal gi færre innsynsfeil 

Saken ble tatt til orientering. 
 
 
Orienteringssak 5: Konferanser og seminar våren 2022 

Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Sakene tas til orientering. 
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25/2022        Eventuelt 
    
Behandling 
Ingen saker ble tatt opp til behandling. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 
 
 
 
 
26/2022         Godkjenning av dagens protokoll 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 09.05.22, godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 09.05.22, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drøftingssak:  Reglement for kontrollutvalget  
 
Kontrollutvalget drøftet utforming og innhold i reglementet for kontrollutvalget. 
Sekretariatet legger frem et en sak til neste møte på bakgrunn av det som kom frem i 
møtet. 
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