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                                                       MØTEPROTOKOLL 
           Kontrollutvalget 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:      Møterom Formannskapssalen, Rådhuset Tynset 
Møtedato:     Mandag 06.09.2021 
Tid:                  Kl. 12:00 – 15.30 
Saknr.             25 - 33 

 

Til stede på møtet: 
 

Medlemmer:     Forfall:  
Bjørn Tore Grutle, leder       
Siri Strømmevold, nestleder 
Atle Fiskvik       
Randi Aas 
Kristin Siksjø   
 
Innkalte varamedlemmer  
Ingen   
  
 
Andre:  
Kontrollutvalg Fjell IKS: Ragnhild Aashaug   
Administrativ ledelse i Tynset kommune: Teknisk sjef Svein Magne Storaas i sak 25/21. 
KPMG AS  Oppdragsansvarlig revisor Thore Kleppen og  

revisor Ingunn Strand Olssen i sak 27/21 og 
28/21 via Teams. 

Nordavind Sites DC   Daglig leder Stein Solbu i sak 30/21  
 
Merknad: 
Ingen 
 
Tynset, 6.september 2021 
 

Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug 
Møtesekretær 
 
 
Neste møte: Mandag 15. november 2021 kl. 11.30 
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25/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 06.09.21 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 06.09.21 godkjennes.  

 
 

 

 

 

26/2021 Planlegging av virksomhetsbesøk ved 
teknisk drift – område vann og avløp 

 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved tekniske tjenester i Tynset kommune den 

15.november 2021 med fokus på vann og avløp.  

Plan for besøket blir som følger: 

 

Behandling: 

Teknisk sjef, Svein Magne Storaas, hadde en kort gjennomgang om beredskap og 

forvaltning for vann og avløp. 

 

Avgiftsnivået for vann og avløp ligger litt under landsgjennomsnittet. Når det gjelder 

antall løpemeter ledning som skal driftes, så ligger Tynset kommune over 

landsgjennomsnittet.  

Kommunen har spredte vann- og avløpsanlegg, det er flere private vannverk i 

kommunen. 

Noen momenter fra informasjonen: 

• Utbyggingen av vann- og avløpsanlegget for Savalen har vært en ønsket satsing 

fra kommunestyret. Kommunen har ingen forpliktelser overfor fritidsboligområder, 

men må drifte ut fra sjølkostprinsippet. Det er derfor skilt ut som et eget anlegg. 

Anlegget må takle stort forbruk i perioder, og kostnadene for dette gjør at det er 

et høyere avgiftsnivå for fritidsboliger. 

• Reservevannskilden kan være sårbar om det kommer en langvarig strømstans. 

• Generelt er det en utfordring å rekruttere kvalifisert personell innen VA, og 

sektoren er underbemannet. Det er midler til å øke bemanningen. 

• Det er behov for nye lokaler til drift og lager, og det er en pågående sak i 

kommunestyret for en vurdering av nye lokaler. 

• Den nåværende driftssentralen oppleves som en flaskehals for å drive 

hensiktsmessig med en god beredskap.  

 

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte hvordan besøket i november ønskes gjennomført. 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
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Tidspunktet for gjennomføring settes til kl 1230, og settes inn i innledning på 

sekretariatets forslag til vedtak etter …. «15. november 2021». 

 

Plan for besøket blir som følger: 

• Virksomhetsbesøket gjennomføres på driftssentralen. 

• Få en status for kritiske flaskehalser for drift og beredskap for vann og avløp. 

• Det er ønskelig å ha med fagfolkene som kan belyse utfordringene innen 

sektoren. 

• Besøket starter med å innlede om kontrollutvalgets rolle og hensikten med 

besøket. 

Det er ønskelig at det på forhånd sendes ut en oversikt over vannverkene og 

avløpsanlegg samt kart over installasjoner. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved tekniske tjenester i Tynset kommune den 

15.november 2021 kl 1230 med fokus på vann og avløp.  

Plan for besøket blir som følger: 

• Virksomhetsbesøket gjennomføres på driftssentralen. 

• Få en status for kritiske flaskehalser for drift og beredskap for vann og avløp 

• Det er ønskelig å ha med fagfolkene som kan belyse utfordringene innen 

sektoren. 

• Besøket starter med å innlede om kontrollutvalgets rolle og hensikten med 

besøket 

Det er ønskelig at det på forhånd sendes ut en oversikt over vannverkene og 

avløpsanlegg samt kart over installasjoner. 

 

 

 

 

 

27/2021  Egenvurdering av revisors uavhengighet  
 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Tynset kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 

25.august 2021 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen. 

 

 

Behandling: 

 

Oppdragsansvarlig revisor Thore Kleppen i KPMG AS la frem uavhengighetserklæringen. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Tynset kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 

25.august 2021 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen. 
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28/2021 Forenklet etterlevelseskontroll– 
Etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen innen selvkost 

 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 

for økonomiforvaltningen i Tynset kommune av den 25.august 2021 til orientering. 

 

 

Behandling: 

Oppdragsansvarlig revisor Thore Kleppen gikk gjennom attestasjonsoppdraget. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 

for økonomiforvaltningen i Tynset kommune av den 25.august 2021 til orientering. 

 

 

 

29/2021        Budsjettforslag 2022 med økonomiplan for 
kontroll- og tilsynsarbeidet i Tynset 
kommune 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tynset kommune 

for 2022 på kr 968. 300,- for 2022. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalget støttet sekretariatets vurderinger. Det ble ble gjort noen endringer i 

tallene i økonomiplanen for 2024 og 2025 for opplæringskostnader og øvrig revisjon. 

 

Kontrollutvalget fremmet følgende tilleggsforslag etter 1.avsnitt: 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag har gjennom økonomiplanperioden en økning på 

under 5,1%. 

 

 

Sekretariatets forslag med kontrollutvalgets tilleggsforslag til vedtak ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
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Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tynset kommune 

for 2022 på kr 968. 300,-. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag har gjennom økonomiplanperioden en økning på 

under 5,1%. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

30/2021        Orientering om Nordavind DC Sites 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

Ingen 

 

Behandling: 

  

Daglig leder, Stein Solbu i Nordavind DC Sites orienterte om selskapet. Hans 

presentasjon legges ved protokollen. 

 

Noen momenter fra informasjonen: 

• Selskapet Celtic Norse er solgt. 

• Nordavind DC Sites går fra og med 2020 med overskudd. 

 

Kontrollutvalget kom frem til følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

 

 

31/2021 Orienteringssaker 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering 

 

 

Behandling:  

 

Orienteringssak 1: Informasjon fra kommunestyrets representant 

Utvalget hadde en kort gjennomgang av kommunestyresakene. 

 

Orienteringssak 2: Spørsmål til kommuneloven § 23-6 – varsling til kontrollutvalget om 

møter i selskap 

Saken ble tatt til orientering. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

 

32/2021         Eventuelt 
   
Kontrollutvalgets behandling og vedtak 

Ingen saker ble tatt opp til behandling. 

 

 

 

 

 

33/2021         Godkjenning av dagens protokoll 
 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 06.09.21, godkjennes. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 06.09.21, godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drøftingssak: 
Den nye sammensetningen av kontrollutvalget ble gjennomgått av leder i utvalget. 



Kontrollutvalg Tynset kommune 06.09.2021

Vedlegg protokoll
Sak 30/21



Langsiktig, strategisk næringsarbeid siden 2014

• Organisasjonsbygging

• Kompetansebygging

• Nettverksbygging

• Markedsføring for «Direkte utenlandske investeringer»

SAMARBEID!



Starten på Nordavind



Styret i Nordavind

• Ola Mørkved Rinnan, styreleder

• Merete Myhre Moen

• Kari Anne Jønnes

• Nils Kristian Myhre

• Odd Erling Lange



Eiere i Nordavind



Hva skjer
på
internet?







Fiberforbindelser som knytter oss sammen



Celtic Norse fiberkabel



Presentasjon på hjemmesider



Siter


