Tynset kommune
MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtested:
Møtedato:
Tid:
Saknr.

Fjernmøte
Tirsdag 31. mars 2020
Kl. 12:00
10 - 15

Til stede på møtet:
Medlemmer:
Marit Motrøen, leder
Bjørn Tore Grute, nest leder
Atle Fiskvik
Randi Aas
Siri Strømmevold

Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:

Fra Abakus:

Forfall:
Ingen

Ragnhild Aashaug
Torill Bakken
Jan Inge Røe deltok i 13/20

Merknader:
Møtet ble avholdt som fjernmøte via Microsoft Teams pga den pågående coronasituasjonen

Møtet ble avsluttet kl. 13.30

Tynset, 31. mars 2020

Ragnhild Aashaug
Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Neste møte: Mandag 4.mai 2020 kl. 12.00
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10/2020

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 31.03.20 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 31.03.20 godkjennes.

11/2020

Protokoll fra møte 25.11.19

Sekretariatets forslag til vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.02.20 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.02.20 godkjennes.

12/2020

Valg av revisjonsordning for Tynset kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:
Ingen
Behandling:
Utvalget diskuterte saken og vurderte fordeler og ulemper opp mot ulike løsninger for
revisjonsløsninger.
Utvalget samlet seg om følgende forslag til vedtak:
Tynset kommune vedtar at revisjonstjenestene utføres i egenregi gjennom en større
interkommunal revisjonsenhet, og starter en prosess hvor en valgt løsning er klar
innen den 1.januar 2021.
Selv om administrasjonen i Tynset kommune har gode erfaringer med å
konkurranseutsatte regnskapsrevisjonen, er kontrollutvalgets oppfatning at
revisjonstjenester i egenregi vil gi en god løsning kvalitetsmessig for alle typer
revisjoner.
For forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller vil det kunne gi mulighet til løpende
rådgivning på et grundigere nivå for å kunne foreta de beste valgene.
En slik løsning vil kunne gi administrasjon og politikere en større tilgjengelighet på
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fagkompetanse sett opp mot kundeoppfølging og løpende veiledning i alle typer
revisjoner, men revisjonskostnadene kan bli høyere.
De interkommunale revisjonsselskapene har blitt store fagmiljøer med god
spisskompetanse på alle typer revisjoner tilknyttet kommunal drift. Kjennskapen og
realkompetansen til offentlig forvaltning, saksbehandling, offentlig rett og forvaltningsrett
er bredere i selskapet som helhet.
Det vises for øvrig til saksutredningen.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak er innstilling overfor kommunestyret, og saken oversendes
kommunestyret.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
Tynset kommune vedtar at revisjonstjenestene utføres i egenregi gjennom en større
interkommunal revisjonsenhet, og starter en prosess hvor en valgt løsning er klar
innen den 1.januar 2021.
Selv om administrasjonen i Tynset kommune har gode erfaringer med å
konkurranseutsatte regnskapsrevisjonen, er kontrollutvalgets oppfatning at
revisjonstjenester i egenregi vil gi en god løsning kvalitetsmessig for alle typer
revisjoner.
For forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller vil det kunne gi mulighet til løpende
rådgivning på et grundigere nivå for å kunne foreta de beste valgene.
En slik løsning vil kunne gi administrasjon og politikere en større tilgjengelighet på
fagkompetanse sett opp mot kundeoppfølging og løpende veiledning i alle typer
revisjoner, men revisjonskostnadene kan bli høyere.
De interkommunale revisjonsselskapene har blitt store fagmiljøer med god
spisskompetanse på alle typer revisjoner tilknyttet kommunal drift. Kjennskapen og
realkompetansen til offentlig forvaltning, saksbehandling, offentlig rett og forvaltningsrett
er bredere i selskapet som helhet.
Det vises for øvrig til saksutredningen

13/2020

Valg av leverandør for risiko- og
vesentlighetsanalyse samt plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Sekretariatets forslag til vedtak:
Ingen
Behandling:
Jan Inge Røe fra Abakus gikk gjennom konkurransegrunnlaget og tildelingskriteriene.
Deretter ble innstillingen fra Abakus presentert.
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Det var 3 tilbydere som deltok i konkurransen.
Utvalget diskuterte saken, og kom frem til følgende forslag til vedtak:
I henhold til Abakus sin innstilling så velges Hedmark Revisjon IKS som gjennomfører av
risiko- og vesentlighetsanalysen, samt utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll.
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt
Kontrollutvalgets vedtak:
I henhold til Abakus sin innstilling så velges Hedmark Revisjon IKS som gjennomfører av
risiko- og vesentlighetsanalysen, samt utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll.

14/2020 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen tas til orientering og
oversendes kommunestyret.
Behandling:
Utvalget behandlet saken
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen tas til orientering og
oversendes kommunestyret.

15/2020

Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling
Ingen saker ble tatt opp til behandling.
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