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Invitasjon til felles møte for samordning av kontroll i interkommunale
samarbeid
Saksdokumenter:
- Invitasjon fra Tynset kontrollutvalg
- Møtebok fra møte i Tynset kontrollutvalg 9. mai 22
- Oversikt over interkommunale samarbeid
- Oversikt over eierform og lovhjemmel
Saksframlegg:
Kontrollutvalget i Tynset har hatt en gjennomgang av de interkommunale samarbeidene
som Tynset kommune tar del i for å få en oversikt over hvordan de er organisert, og
hvordan forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller kan gjennomføres.
Mange av samarbeidene i Tynset er organisert etter kommunelovens §20-2, såkalte
administrative vertskommunesamarbeid. I slike samarbeid er det en kommune som har
vertskommuneansvaret, og i mange av disse samarbeidene så har Tynset
vertskommuneansvaret.
I henhold til kommunelovens §20-9 er det bare kontrollutvalget i vertskommunen som
kan føre kontroll med virksomheten i vertskommunen på vegne av alle deltakerne i
vertskommunesamarbeidet.
På bakgrunn av dette inviterer kontrollutvalget i Tynset kontrollutvalgene Alvdal, Folldal,
Tolga og Rendalen til et felles møte for samordning av kontroll i interkommunale
samarbeid. Det er gjennomføring av forvaltningsrevisjon som er det mest sentrale, siden
eierskapskontroll utøves av den enkelte kommune.
Det er også naturlig å se på de øvrige samarbeidsområdene for å vurdere om det er
behov/ønsker for forvaltningsrevisjoner.
Det som er viktig å tenke på i felles prosjekt er:
- Hvordan skal kostnadene fordeles?
- Hvordan skal forvaltningsrevisjonen håndteres?
- Hvilken revisor skal benyttes dersom kontrollutvalgene ikke benytter samme
revisjonsselskap?
Det bes om at kontrollutvalgene forbereder seg på en kort presentasjon (maks 5
minutter) om:
• Har det vært diskutert å undersøke et eller flere områder som inngår i
• interkommunalt samarbeid?
• Plan for forvaltningsrevisjon – hvilke områder har de enkelte kontrollutvalg i
• sine planer for forvaltningsrevisjoner?
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Saksvurdering:
Sekretariatet mener det er nyttig for kontrollutvalgene å samarbeide spesielt når det
gjelder interkommunale samarbeid. Det kan vise seg nyttig å etablere arenaer for dialog
og utveksling av erfaringer.
Det er derfor positivt at kontrollutvalget i Tynset tar initiativ til å gjennomføre et felles
møte for å få en erfaring i behovet for en felles arena.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Tolga kontrollutvalg takker ja til invitasjon til felles møte for samordning av kontroll i
interkommunale samarbeid på Tynset mandag 14. november.
Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:
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