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Orienteringssaker
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:


Orienteringssak 1: Anmodning fra kommunestyret i Os
Kommunestyret i Os vedtok i sak 1/20 i sitt møte den 30.januar 2020 å bevilge
driftsstøtte til Meskano AS. I tillegg var det en anmodning til kontrollutvalget i
Tynset;
Vi anmoder om at kontrollutvalget i Tynset tar en grundig gjennomgang av saken,
for å finne en eventuell årsak til hvordan problemet har oppstått, samt å foreslå
eventuelle tiltak for at dette ikke skal skje igjen.
Rapporten fra gjennomgangen legges frem til politisk behandling i Os Kommune.



Orienteringssak 2: Brev fra medvirkningsombudet
Til alle kommuner fra medvirkningsombudet, se vedlegg 1



Orienteringssak 3: Møte om samordning av tilsyn
Sekretariatet har deltatt på møte om samordning av tilsyn med Fylkesmannen i
Innlandet og vil gi en kort orientering,
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kurs-og-konferanser/2020/01/mote-omsamordning-av-tilsyn-og-egenkontroll-i-kommuner/



Orienteringssak 4: Kommunebildet 2020
Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet har vurdert 50 indikatorer for hver av
de 46 Innlandskommunene. 2 300 innspill er altså vurdert. Vurderingene bygger
på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn,
økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen.
Kommunene har frist til 21. februar til å komme med innspill. Se vedlegg 2



Orienteringssak 5: Oversikt over forvaltningsrevisjoner og
selskapskontroller
På forrige møte i kontrollutvalget ba utvalget om å få en oversikt over
gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapsprotokoller. Det er gjort fra 2011
og frem til i dag. Se vedlegg 3



Orienteringssak 6 : Evaluering kontrollutvalgskonferanse
Sekretariatet oppfordrer til en gjennomgang og evaluering av NKRF sin
kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen hvor 4 av utvalgets medlemmer deltok.
https://www.nkrf.no/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020



Orienteringssak 7: Budsjettvedtaket fra Tynset kommune for 2020
Budsjettvedtaket for Tynset kommune er oversendt til kontrollutvalget. Det
vedlegges til info, se vedlegg 4
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