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 Tynset kommune  

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:                 Loftet, Tynset Rådhus 
Møtedato:                Torsdag 19. oktober 2017 (utsatt møte 28.09.17) 
Tid:                             Kl. 13:00 
Saknr.                        23 - 29 
 

Til stede på møtet: 
 

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

Merknader: 
 
Andre:  
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Norvald Veland 
Fra administrasjonen:   Utdanningssjef Bent Andre Kvisle (sak 25/17) 
                 Rådgiver skoleutvikling Gøril Storeng (sak 25/17) 
                             Ass. rådmann Morten Bersvendsen Often (sak 26/17) 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.15 
 
 
Tynset, 19. oktober 2017 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
møtesekretær 
 
 
 
Neste møte: Torsdag 30. november  2017  
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23/2017       Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 19.10.17 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 19.10.17 godkjennes.  

 

 

 

24/2017 Protokoll fra møte 05.09.17 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.17 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.17 godkjennes. 

 
 

 

25/2017 Orientering fra utdanningssjef – håndtering og 

rutiner mobbing i skolene 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget tok utdanningssjef sin orientering om Tynset kommune sin håndtering 

og fastsatte rutiner når det gjelder mobbing i skolene til orientering. 
 

  

Behandling: 

Utdanningssjef og rådgiver skoleutvikling i Tynset kommune gjennomgikk nye krav som 

gjelder mobbing i skolene, resultat fra elevundersøkelsen samt tiltak som gjennomføres.  

De svarte også på spørsmål fra utvalgets medlemmer underveis ved gjennomgangen. 

Kontrollutvalget var godt fornøyd med presentasjonen og måten Tynset kommune som 

skoleeier arbeider med trivsel og mobbing i skolene samt oppfølging. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tok utdanningssjef og rådgiver skoleutvikling sin orientering om Tynset 

kommune sin håndtering og fastsatte rutiner når det gjelder mobbing i skolene til 

orientering. 

 

 

26/2017         Tertialregnskap Tynset kommune 2. tertial 2017          
   

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget tok ass rådmann sin gjennomgang av tertialrapport 2. tertial 2017 til 

orientering. 
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Behandling: 

Ass rådmann gjennomgikk hovedpostene i tertialregnskapet og avvik for enhetene mot 

budsjett samt svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer underveis. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tok ass rådmann sin gjennomgang av tertialrapport 2. tertial 2017 til 

orientering. 

 

 

 

27/2017         Budsjett for kontrollutvalget 2018 
    
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 for kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr 795.000. 

  

 

Behandling: 

Kontrollutvalget gjennomgikk postene i forslag til budsjett for 2018. 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 for kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr 795.000. 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 

 

28/2017 Orienteringssaker 
 

Saksdokumenter: 

 

 Tolga kommune – vedlegg forvaltningsrapport  

Politisk styring og oppfølging av vertskommunesamarbeid 

 

 Tolga kontrollutvalget har vedtatt og fått gjennomført av Revisjon Fjell IKS 

en forvaltningsrevisjon «Politisk styring og oppfølging av vertskommune-

samarbeid. 

Formålet med prosjektet var å undersøke i hvilken grad de etablerte ordningene 

for vertskommunesamarbeid for Tolga har svekket den politiske styringen og 

oppfølgingen av de aktuelle tjenester.  Hvis avvik avdekkes, å bidra til at rutiner 

og praksis forbedres. 

Prosjektet er avgrenset til bare å omfatte den politiske dimensjonen ved 

interkommunalt samarbeid. 

Tolga kontrollutvalg har behandlet rapporten og sender den videre til 

kommunestyret i Tolga. 

Tynset kommune er vertskommune for flere av de omtalte tjenestene.  Rapporten 

oversendes til kontrollutvalget i Tynset kommune til orientering. 
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Rapporten gir en grundig gjennomgang av tjenester Tolga kommune har 

samarbeid tjenester med andre kommuner samt innføring i krav og rapporteringer 

som bør gjelde til kommunestyret. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.   

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Kontrollutvalget diskuterte innholdet i rapporten som gjelder Tolga kommune.  Rapporten 

gir et godt bilde av problematikken knyttet til å benytte annen vertskommune for 

kommunale tjenester.  Tynset kommune er vertskommune for flere tjenester for 

nabokommuner. 

 

Saken tas til orientering.  Rapporter videresendes til kommunestyret for orientering. 

 

 

 

29/2017 Åpen post 
 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker ble behandlet. 

  

  


