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Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:
Orienteringssak 1: Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021
•

Kommunelovens nye internkontrollbestemmelse skal erstatte særlovgivningens
bestemmelser om internkontroll rettet mot kommunesektoren (kommuneplikter).
Hensikten er å gi en bedre, mer helhetlig og samlet regulering av internkontroll
for kommunene. Med lik regulering for ulike sektorer er målet at det skal bli
lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen i kommunen, og at
internkontrollen kan styrkes gjennom et mer målrettet internkontrollarbeid.
Unntaket er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten, som fortsatt skal gjelde. Se lenke:
Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll (Lenke til NKRF sin
nettside)

Orienteringssak 2: KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på
datasikkerheten
•

Østre Toten kommune ble utsatt for et dataangrep på nyåret. Angrepet innebærer
at noen har brutt seg inn i datasystemene, kryptert data og slettet alle
sikkerhetskopier. Det innebærer at mange systemer blir utilgjengelig for bruk.
Etter angrepet på Østre Toten kommune har alle kommuner fått varsel om
hendelsen fra Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren
(Kommune-CSIRT), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Brevet kan leses her:
https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonaltcybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/varsel-om-losepengevirus

Orienteringssak 3: Lokal kontrollutvalgskonferanse – utsatt til 10. juni 2021
•

Den tidligere annonserte lokale kontrollutvalgskonferansen utsettes til 10. juni.
Programmet blir som tidligere annonsert. Vi satser på fysisk kurs på Røros.
Program med påmelding vil bli utsendt i løpet av våren.
Ingen vedlegg.

Orienteringssak 4: Planlagte statlige tilsyn i Tolga kommune for 2021
Statsforvalteren i Innlandet har varslet kommunene i Innlandet om at planlagte tilsyn for
2021 er koordinert. Tilsynene er offentliggjort i Statsforvalterens tilsynskalender.
Planlagt tilsyn i Tolga:
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Helse og omsorg – Miljørettet helsevern i skoler og barnehager (uke 16)

Tilsynskalenderen kan leses her:
https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/Home/SupervisionsAsList
Sekretariatets forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
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