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Til:
Rendalen kontrollutvalg

Alvdal kontrollutvalg
Folldal kontrollutvalg                    
Tolga kontrollutvalg
Sekretariatet i Kontrollutvalg Fjell IKS: Ragnhild Aashaug og Torill Bakken
Sekretariatet for Rendalen kontrollutvalg: Rådhuset Vingelen AS v/ Audun Holte
Kontrollutvalget i Tynset å invitere kontrollutvalgene Alvdal, Folldal, Tolga og Rendalen
til et felles møte for samordning av kontroll i interkommunale samarbeid.

Sted:     Veslesalen, i kulturhuset på Tynset
Tid:        Mandag 14.november kl 10:00 – 12:30
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 den bakgrunn ønsker kontrollutvalget i Tynset å invitere
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.
For ytterligere invitasjon så vises til invitasjon som er vedlagt.
Tynset kontrollutvalg behandlet saken i sitt møte den 9.mai, og vedlagt er særutskrift
fra saken. I dette ligger en bakgrunn for saken, som det kan være nyttig for
kontrollutvalgene æ være kjent med før møtet. Dette vil også bli gjennomgått på møtet.
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?
Det bes om tilbakemelding for deltagelse(antall) innen den 20. oktober 2022.05.09

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er spørsmål eller noe er uklart

Mvh

Ragnhild Aashaug
Rådgiver, Kontrollutvalg Fjell IKS
mobil:97040929

