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Invitasjon til felles møte for samordning av kontroll i interkommunale samarbeid,
vedlegg 1
Oversikt over organisasjonsform, lovhjemmel og kontrollutvalget sine verktøy
(Fra kontrollutvalsboka «Om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet», 3.utgåve.)
vedlegg 2
Oversikt over interkommunale samarbeid i Tynset kommune, vedlegg 3

Saksbakgrunn
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.
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.

Saksvurdering
Det kan være nyttig for kontrollutvalgene å samarbeide, og noen kontrollutvalg har
etablert 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.
Siden Tynset kommune har vertskommuneansvaret for mange samarbeid, så settes det
størst fokus på dette. Vertskommunesamarbeid innebærer at det blir delegert myndighet
til en annen kommune (vertskommune). I utgangspunktet er det kontrollutvalget i
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oppgavene som kommunen er tillagt fra andre kommuner. Kontrollutvalgene i
samarbeidskommunene har likevel rett til å få informasjon om avgjørelser og virksomhet
i vertskommunen som vedkommer samarbeidet. På grunnlag av denne informasjonen
kan hvert enkelt kontrollutvalg vurdere om vertskommunesamarbeidet skjer innenfor
ramma av det som er avtalt, og om samarbeidet medvirker til å realisere kommunestyret
sine målsetninger.
Lovverket som regulerer vertskommunesamarbeid, inneholder ikke spesielle regler om
revisjon. Kontrollutvalgsboka peker på at det er en fordel om deltakerkommunene
etablerer kontakt for eventuelt samarbeid om forvaltningsrevisjon av
vertskommunesamarbeidet.
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?
På dette møtet så kan det være hensiktsmessig for kontrollutvalgene å få en liten
innføring i organisasjonsform og lovhjemmel for de ulike samarbeidene, og hvilke verktøy
kontrollutvalget har. Da vil kontrollutvalgene ha en felles forståelse av hva som er
kravene. Sekretariatet vil da ta utgangspunkt i vedlegg 2 og 3, og bruke det som et
utgangspunkt i fremleggingen.
Deretter kan en ta en gjennomgang av hvilke behov det er for felles prosjekt på kort og
lang sikt, slik at behovene kan avklares.
Behovet på lang sikt kan være en prosess som starter en forberedelse på å se om man
kan komme frem til et eller flere felles prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon i neste
periode.
Det er også naturlig å diskutere hvordan praktiske forhold som kostnadsfordeling og bruk
av ulike revisjonsselskap kan håndteres.
På bakgrunn av dette så har sekretariatet utarbeidet forslag til program med en varighet
på 2,5 timer:
- Gjennomgang av samarbeidsformene i interkommunale samarbeid og
kontrollutvalgene sine verktøy
- Behov for forvaltningsrevisjoner i samarbeidene – på kort og lang sikt
o Har kontrollutvalgene et eller flere område(r) som inngår i interkommunalt
samarbeid i sine planer for forvaltningsrevisjon?
o Har det vært diskutert å undersøke et område som inngår i interkommunalt
samarbeid?
o Plan for forvaltningsrevisjon – hvilke områder har de enkelte kontrollutvalg i
sine planer for forvaltningsrevisjoner?
- Hvordan jobbe videre med behovene
- Hvordan fordele kostnader
- Behov for en felles møtearena for kontrollutvalgene?
Det foreslås at møtet gjennomføres samtidig med kontrollutvalgsmøtet i november. Da
får de andre kontrollutvalgene god tid til å vurdere behovet for samarbeid, og om de har
noen områder innen interkommunalt samarbeid som er aktuelt.
Et detaljert forslag til plan for gjennomføring av møtet, er i vedlegg 1.
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dekkende for utvalgets ønsker og målsetting med samlingen.
Sekretariatets forslag til vedtak
Invitasjon til felles møte for samordning av kontroll i interkommunale samarbeid med de
endringer som kom frem i møtet godkjennes.
Sekretariatet sender ut invitasjonen til kontrollutvalgene i Tolga, Folldal, Alvdal og
Rendalen.

Kontrollutvalget i Tynset kommune

Sak nr. 22/2022

