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 Tynset kommune  

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Møtested:                Elgtråkket, Tynset Rådhus 
Møtedato:                Mandag 2. september 2019 
Tid:                             Kl. 12:00 
Saknr.                        22-27 

 

Til stede på møtet: 
 

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

 

Vara 

       

Merknader: 
 
Andre:  
Fra  Kontrollutvalg Fjell IKS:   Norvald Veland 
Fra administrasjonen:               Teknisk sjef Jostein Hauge                   (sak 24/19) 
     Eiendomssjef Trond Vingelsgaard      (sak 24/19) 
      
      
    
Møtet ble avsluttet kl. 14.00   
 
 
Tynset, 2. september 2019 
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
møtesekretær 
 
 
Neste møte:   Ikke fastsatt – nytt utvalg  



 Kontrollutvalget i Tynset kommune 

Møteprotokoll, møte 2. september 2019  Side 2 av 3 

 

 

22/2019       Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 02.09.19 godkjennes. 
 
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 02.09.19 godkjennes.  
 

 
 
 

23/2019 Protokoll fra møte 02.06.19 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.06.19 godkjennes. 
  
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.06.19 godkjennes. 

 
 
 
 

24/2019 Forvaltningsrevisjon – valg av prosjekt 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Saken legges frem til behandling i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. 
Vedtak gjøres av utvalget etter orientering fra teknisk sjef er gjennomført. 
 
Behandling: 
Teknisk sjef og eiendomssjef i Tynset kommune orienterte om utførte energitiltak og 
besparelser som en har oppnådd. Kommunestyret vedtok i 2016 en vedlikeholdsplan for 
kommunale bygg som eiendomsavdeling følger. 
Tynset har forholdsvis stort antall boligenheter for utleie, ca. 25% over sammenlignbare 

kommuner.  Status på vedlikehold er det stort etterslep på baderom og kjøkken. 
Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål underveis som ble besvart forløpende. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget besluttet å ikke iverksette forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget har fått en grundig gjennomgang av registrering og planer for vedlikehold og 

drift av kommunale eiendommer.  Kontrollutvalget finner dette arbeidet tilfredsstillende, men 

synes det er behov for økte bevilgninger for å ta igjen noe av etterslep vedlikehold og for å 

unngå ytterligere forringelse av boligmassen. 
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25/2019         Budsjett 2020  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2020. Saken oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og 
tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr 837.000. 
  
Behandling: 
Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til budsjett og hovedposter 
 

Kontrollutvalgets vedtak: 
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og 
tilsynsfunksjonen i Tynset kommune med en ramme på kr 837.000. 
 
 
Kommunestyrets vedtak 

 

 
 

26/2019 Orienteringssaker 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssak i møtet:  
 
Orienteringssak: 
 

 Melding om politisk vedtak, kommunestyret 18.06.19, sak 20/19: 
1. Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2018 
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 12.772.049 avsettes til næringsfondet 

med kr. 7.000.000 og resten, kr. 5.772.049,avsettes til disposisjonsfondet. 
3. Fremtidige klima- og miljørapport skal ha med de nyeste tallene for 

kommunens klimagassutslipp. 

 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Orienteringssaker tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Orienteringssaker tas til orientering. 
 
 
 
 

27/2019 Åpen post 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker ble tatt opp under åpen post. 
 
 
 
 


