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Orienteringssaker
Orienteringssak 1: Rådmannen i Tynset har endret tittel til kommunedirektør
Tynset kommunestyre vedtok i sak 90/20 møte den 27.oktober å endre tittelen for
rådmannen til kommunedirektør.
Kommunedirektøren ble gitt fullmakt til å avgjøre endring av tittel for assisterende
rådmann.

Orienteringssak 2: Vedtak av eierskapsmelding for Tynset kommune
Tynset kommunestyre vedtok i sak 87/20 den 27.oktober ny eierskapsmelding.
Se vedlegg 1
Lenke til sakspapirene og eierskapsmeldingen på Tynset kommune sine sider, se under
sak 87/20
https://www.tynset.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=30232&scripturi
=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=468&

Orienteringssak 3: Mulighet for fjernmøte
Kommunestyret vedtok i sak 99/20 i møte den 27.oktober at folkevalgte organ kan
gjennomføre fjernmøte.
Vedtaket ble som følgende:
1. Hovedregelen for møter i folkevalgte organer i Tynset kommune er fysiske møter.
2. Møter i kommunens folkevalgte organer kan holdes som fjernmøter når særlige
grunner taler for dette. Eksempler på særlige grunner kan være hensynet til
medlemmenes helse og sikkerhet, at det haster mye å få fattet vedtak i saken
eller at saken/sakene må anses for å ha lav grad av betydning.
3. Det er en forutsetning at lovens regler for saksbehandling og møteoffentlighet
ivaretas fullt ut også ved fjernmøter.
4. Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har avgitt en innstilling hvor
det gis midlertidig fritak fra reglen om at møter som er lukket etter
kommunelovens § 11-5 ikke kan holdes som fjernmøter. Denne bestemmelse skal
tre i kraft så snart Stortinget har vedtatt loven og få en varighet fram til 01.06.
2021. Dette legges til grunn for Tynset kommunes praktisering av loven.
5. Bestemmelsene i foreliggende vedtak tas også inn i kommunens reviderte
reglement for saksbehandling som forutsettes foreligge i første halvdel 2021.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Den nasjonale forskriften om at folkevalgte organer skal kunne holde fjernmøter er igjen
vedtatt, denne gangen gjelder den også i de tilfellene møtene skal lukkes.
Se vedlegg 2 a
Lenke til sakspapirene og saken om fjernmøte på Tynset kommune sine sider, se under
sak 99/20
https://www.tynset.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=30232&scripturi
=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=468&
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Asker kommune et svar på
hvordan en kombinasjon av fysisk møte og fjernmøte kan defineres når det gjelder de
som har krav til å møte fysisk for å delta på møtet. Denne bestemmelsen gjelder for
eksempel ikke sekretariatet. Det gjelder heller ikke for revisjonen for de møtene der det
ikke er krav om fysisk tilstedeværelse.
Se vedlegg 2 b.

Orienteringssak 4: Lokal kontrollutvalgskonferanse
Kontrollutvalg Fjell IKS arrangerer 18. februar en kontrollutvalgskonferanse for
deltakerkommunene. Vi satser på fysisk kurs på Røros. Endringer i programmet kan
påregnes. Det er vedlagt et foreløpig program, se vedlegg 3.

Orienteringssak 5: Kan kommunedirektøren endre eller redusere
kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet?
FKT har tidligere sendt spørsmål til departementet ang. tolkning av kommuneloven § 235, andre punktum:
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal
kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.
FKT spurte om kommunedirektøren har rett til å uttale seg til kontrollutvalgets forslag til
budsjett for kontrollarbeidet. I sitt svar viser departementet blant annet til at budsjettet
for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens
administrasjon, og at gode grunner derfor tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis
anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker.
Departementets svar er vedlagt. Se vedlegg 4.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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