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Saker til behandling

15/18 Referater, orienteringer og diskusjoner.
Behandlet av
1 Nord-Odal kontrollutvalg

Møtedato
23.03.2018

Saknr
15/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.

Saksframstilling
Orienteringer/diskusjoner
 Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem
forbereder en orientering til de øvrige).
o Saker fra formannskapet – Ole Theodor Holth
o Saker fra utvalg for oppvekst og kultur – Bjørn Peter Sandmo
o saker fra utvalg for eiendom og samfunn – Vigdis Olaussen Mellem
o Saker fra utvalg for helse og omsorg – Bjørn Peter Sandmo
o Kommuneskogen - Ole Theodor Holth
 Kommunestyrets saker og vedtak.
 Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets
leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker.
 Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En
oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på www.gs-iks.no.
 Eventuelle mediesaker.
 Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for
FR).

Møtebehandling
Sekretariatsleder orienterte litt om den nye sakslisten og hjemmesiden. Kontrollutvalget
trenger ikke signering på hver side.
Kontrollutvalget ga en gjensidig orientering.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.
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16/18 Samtale med ordføreren.
Behandlet av
1 Nord-Odal kontrollutvalg

Møtedato
23.03.2018

Saknr
16/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Saksframstilling
Kontrollutvalget inviterer ordfører Lise Selnes til en samtale hvor det kan diskuteres generelle
problemstillinger i Nord-Odal kommune.
Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til
kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør
gjøres oppmerksom på?

Møtebehandling
Ordføreren hadde ikke anledning til å komme, og samtalen utsettes til neste møte.

Votering

Vedtak
Samtalen utsettes til neste møte.
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17/18 Samtale med rådmannen.
Behandlet av
1 Nord-Odal kontrollutvalg

Møtedato
23.03.2018

Saknr
17/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.

Saksframstilling
Kontrollutvalget innkaller rådmann Runar Kristiansen til en samtale hvor vi kan diskutere
generelle problemstillinger i Nord-Odal kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen
orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.
Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen:
o Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen
om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige
forhold i investeringsregnskapet.
o Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.
o Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden
forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)).
o Oppfølging av KS-saker.
o Sykefraværet i kommunen.

Møtebehandling
Rådmannen hadde ikke anledning til å komme, og samtalen utsettes til neste møte.

Votering

Vedtak
Samtalen utsettes til neste møte.
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18/18 Rapport forvaltningsrevisjon-Startlån.
Behandlet av
1 Nord-Odal kontrollutvalg

Møtedato
23.03.2018

Saknr
18/18

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport om Startlån til orientering.
2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om Startlån til orientering.
b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan
anbefalingene er fulgt opp, innen xxx.

Saksframstilling
I tråd med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020, bestilte kontrollutvalget i
møtet 19.5.17 en forvaltningsrevisjon knyttet til Startlån. I prosjektplanen ble det lagt fram
følgende problemstillinger:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Er kommunens boligpolitiske arbeid organisert på en hensiktsmessig måte?
Hvordan er bruken av Startlån i Nord-Odal kommune?
Blir søknader om startlån behandlet på en forsvarlig måte?
Er bruken av startlån i tråd med forskrift og retningslinjer?
Blir oppfølging av bevilget startlån håndtert på en effektiv og forsvarlig måte?
Hvordan er restanseutviklingen på startlån?

Da kontrollutvalget behandlet bestillingen, mente de av problemstilling 1 burde kuttes ut,
ettersom sammenhengen mellom boligpolitiske plan og startlån, ville kunne bli omfattet av
problemstilling 2.
I en e-post fra Hedmark Revisjon IKS til sekretariatet 31.5.17 står det følgende:
Prosjektplanen tok utgangspunkt i de problemstillinger som kontrollutvalget
protokollerte i møte den 31.03.17, og her lød første problemstilling;
«Er kommunens boligpolitiske arbeid organisert på men hensiktsmessig måte»
Kontrollutvalget kom i møte den 19.05.17 fram til at denne problemstillingen var for
omfattende, og anbefalte revisor å hensynta den som en del av problemstilling nr. 2
«Hvordan er bruken av startlån».
Vi er enig i at den problemstillingen som kontrollutvalget opprinnelig ønsket belyst er
for omfattende, men vi ser utfordringer med å bygge den inn på en hensiktsmessig
måte som en del av problemstilling nr. 2.
Vi vil derfor foreslå at vi fortsatt har en problemstilling nr. 1, men at den i stedet gis
følgende ordlyd:
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«Har kommunen en overordnet boligpolitisk handlingsplan som bl.a. legger
føringer for bruk av startlån»
Vi vil etter vår vurdering da klarere skille mellom premissene for forvaltning av
ordningen og hvordan startlån tildeles i praksis.
Sekretariatsleder godkjente denne endringen.
Nå er rapporten ferdig og ligger som vedlegg 1 til saken. Konklusjonen på gjennomgangen
ligger i kapittel 13, som viser at kommunen har gode rutiner på de fleste områdene, men at det
etter revisjonens oppfatning, også finnes en noen forbedringsområder. Revisjonen har lagt
fram følgende anbefalinger, jf. kapittel 14:
1. Vurdere planleggingen rundt kommunens boligsosiale arbeid (boligsosial
handlingsplan). Dette med hensyn til:
 Om problematikken rundt barnefamilier og barnefattigdom er godt nok ivaretatt
 Om NAV sine oppgaver, blant annet med hensyn til startlånsordningen kan
tydeliggjøres
 Hvorvidt tiltaksplanen for boligsosial handlingsplan kan tydeliggjøres med hensyn
til hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene, og evt. Hvem som skal
delta i arbeidet
2. Vurdere konsekvensen av at startlån tildeles fortløpende og at målgruppene for
startlånsordningen ikke er rangert etter hvem som bør prioriteres først. Dette sett i lys
av at midlene til startlån er oppbrukt mot slutten av året.
3. Følge opp at vedtakene for startlån begrunnes i tråd med krav i forvaltningsloven
4. Videreutvikle rutinene på området med skriftlige (faste) rutiner for:
 Rapportering til Husbanken om bruken av midlene
 Oppfølging av utviklingen av restanser
 Oppfølging av forhåndsgodkjenninger, som sikrer at tiden startlånsmidlene er
bundet opp blir så kort som mulig
NKRF har utarbeidet anbefalinger i forhold til kontrollutvalgets påseansvar for
forvaltningsrevisjon og anbefaling nr. 10 sier følgende om framlegging av rapport:
Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget og svare på
spørsmål i et møte.
Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle
problemstillingene er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold,
vurderinger og konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige ansvar.
Kontrollutvalget kan ikke selv endre en forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom
kontrollutvalget mener at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på
bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor.
Ut fra sekretariatets bedømming gir rapporten svar på de problemstillingene som er gitt, og
rapporten er i henhold til bestillingen. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført iht. RSK 001,
Standard for forvaltningsrevisjon.
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Rapportutkastet har vært sendt på høring til rådmannen, men det er foreløpig ikke kommet
noen tilbakemeldinger fra rådmannen side. Denne vil bli ettersendt.

Møtebehandling
Revisjonsrapporten med rådmannens tilbakemelding ble ettersendt medlemmene på e-post
15.3.18. Rådmannen sier at de i det alt vesentligste slutter seg til konklusjonene og
anbefalingene i rapporten. Han hadde ikke anledning til å være til stede under behandlingen.
Sekretariatsleder beklaget først at det sto Smartlån i stedet for Startlån i innkallingen.
Forvaltningsrevisor Ayla van Nguyen var til stede under behandlingen og presenterte
rapporten og gjennomgangen.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak med unntak av at det ble lagt inn en dato i
pkt. 2 c), 1.1.19. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport om Startlån til orientering.
2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om Startlån til orientering.
b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan
anbefalingene er fulgt opp, innen 1.1.19.
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19/18 Skatteoppkrevers årsrapport 2017 og kontrollrapport fra
skatteetaten 2017
Behandlet av
1 Nord-Odal kontrollutvalg

Møtedato
23.03.2018

Saknr
19/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Nord-Odal kommunestyre å fatte slikt
vedtak:
 Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport,
datert 15.2.18 tas til orientering.

Saksframstilling
Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 ligger som vedlegg 1 til denne saken. I tillegg følger
”Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Nord-Odal kommune” fra
Skatteetaten, som vedlegg 2.
Kontrollutvalget har bedt skatteoppkrever Jeanette Østvold om å være tilstede for å orientere
om sin årsrapport.

Møtebehandling
Skatteoppkrever Jeanette Østvold var til stede under behandlingen. Hun orienterte om
årsrapporten og skatteregnskapet.
Skatteoppkrever orienterte også om ulike rutiner som nå var i ferd med å komme på plass.
Antallet arbeidsgiverkontroller var ikke fulgt opp i 2017, men blir ivaretatt fra 2018, ettersom
Sør-Odal fra 1.1.2018 har inngått en avtale med Skatteoppkreverkontoret i
Kongsvinger/Eidskog, om et samarbeid om arbeidsgiverkontroller.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Nord-Odal kommunestyre å fatte slikt
vedtak:
 Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport,
datert 15.2.18 tas til orientering.
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20/18 Informasjon om mobbing i skolen.
Behandlet av
1 Nord-Odal kontrollutvalg

Møtedato
23.03.2018

Saknr
20/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Saksframstilling
Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den
kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har
god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering
om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.
I sin tiltaksplan har kontrollutvalget sagt at de ønsker en orientering om Nord-Odal
ungdomsskole. Som stikkord kan nevnes en generell orientering om bemanning og
arbeidsmiljø, sykefravær, økonomi, tiltak og planer framover og spesielt om mobbing i
skolen.
Vi har derfor bedt rektor Eva Oppi Trøftbråten om å komme og orientere.

Møtebehandling
Rektor Eva Oppi Trøftbråten var til stede under behandlingen.
Hun hadde med seg en presentasjon som ble delt ut i møtet.
Det er bl.a. gode resultater i forhold mobbing i skolen. Rektor orienterte også om ulike
trivselstiltak for elevene, som blir gjennomført i løpet av året.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.
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21/18 Informasjon om fiberutbygging i Nord-Odal.
Behandlet av
1 Nord-Odal kontrollutvalg

Møtedato
23.03.2018

Saknr
21/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget takker for informasjon og tar saken til orientering.

Saksframstilling
Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den
kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har
god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering
om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.
Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan sagt at de ønsker en orientering om fiberutbyggingen i
Nord-Odal. Vi har derfor bedt næringssjef Eva Snare om å komme og orientere.

Møtebehandling
Næringssjef Eva Snare var til stede under behandlingen. Hun hadde med seg en presentasjon
som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget takker for informasjon og tar saken til orientering.
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22/18 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av
uavhengighet 2018.
Behandlet av
1 Nord-Odal kontrollutvalg

Møtedato
23.03.2018

Saknr
22/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Nord-Odal
kommune for revisjonsåret 2018, til orientering.

Saksframstilling
Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år legge fram en
skriftlig egenevaluering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. I Hedmark Revisjon IKS
innehar Tommy Pettersen oppdragsansvaret for regnskapsrevisjonen i Nord-Odal for
regnskapsåret 2018. Tilsvarende erklæring for forvaltningsrevisjon ble lagt fram for
kontrollutvalget i møtet 2.2.18.
Det er en endring i år, ved at Hedmark Revisjon IKS legger fram sin egenvurdering for
regnskapsrevisjon i førsten av året, dette har sammenheng med at de har endret sin
virksomhetsplan.
I den grad andre oppdragsansvarlige revisorer blir involvert i revidering av Nord-Odal
kommune og Nord-Odal kommuneskoger KF, legges det i så fall fram
uavhengighetserklæringer for dem. Utøvende regnskapsrevisor for Nord-Odal kommune og
Nord-Odal kommuneskoger KF er i hovedsak Ellen Karlsson

Møtebehandling
Sekretariatsleder orienterte kort om saken.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Nord-Odal
kommune for revisjonsåret 2018, til orientering.
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23/18 Høring sammenslåing av sekretariater
Behandlet av
1 Nord-Odal kontrollutvalg

Møtedato
23.03.2018

Saknr
23/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksframstilling
Som sekretariatet tidligere har orientert kontrollutvalget om, har representantskapet i Glåmdal
sekretariat IKS mottatt en søknad fra Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal, hvor
de anmoder om å slå sammen de to sekretariatene, dvs. kommunene i Sør-Østerdal (Elverum,
Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot) ønsker å gå inn som eiere i Glåmdal sekretariat IKS.
Kommunestyrene i Sør-Østerdal har gått inn for en slik ordning, etter innstilling fra
kontrollutvalgenes side, og nå skal kommunestyrene i Kongsvingerregionen + Våler ta stilling
til om de ønsker flere eiere inn i selskapet. Kontrollutvalgene i vår region er ingen formell
høringsinstans, ettersom kontrollutvalgene fortsatt skal ha Glåmdal sekretariat IKS som
sekretær (men med et annet navn i så fall), men styret og daglig leder mener at det er helt
naturlig at kontrollutvalgene blir en høringsinstans. Ettersom representantskapet ikke har
behandlet denne saken før innkallingen sendes kontrollutvalget, må vi ta forbehold om
representantskapets vedtak. Styrets innstilling til representantskapet er som følger:
1. Glåmdal sekretariat IKS og Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal slås
sammen til ett selskap, dvs. at kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og
Åmot tas opp som eiere i Glåmdal sekretariat IKS. Sammenslåingen forutsetter at alle
nåværende kommuner i Glåmdal sekretariat IKS slutter seg til dette. Dersom noen av
eierne i Glåmdal sekretariat IKS ikke ønsker å delta i det nye selskapet, slås ikke
selskapene sammen, men videreføres som i dag hver for seg.
2. Styrene i de to selskapene nedsetter en arbeidsgruppe som lager utkast til
selskapsavtale, som behandles i alle 12 eierkommunene, etter innstilling fra styret for
Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal og representantskapet i Glåmdal
sekretariat IKS.
3. Saken sendes kontrollutvalgene på høring før behandlingen i kommunestyrene.
4. Glåmdal sekretariat IKS får nytt navn, som blir bestemt ved behandling av
selskapsavtalen.
5. Selskapet har sitt hovedkontor på Kongsvinger og et avdelingskontor i Sør-Østerdal.
6. Tidspunktet for sammenslåingen blir bestemt ved behandling av selskapsavtalen.
7. Den nåværende ansatte i Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal blir overført
til selskapet iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse.

I tillegg vil styret diskutere med representantskapet i møtet 15.3.18 om det skal være flere
høringsinstanser (kommunene) før saken sendes kommunestyrene til endelig vedtak. I tillegg
bør representantskapet ta stilling til om de ønsker å behandle høringsuttalelsene før saken
oversendes kommunestyrene, noe som antakeligvis vil være en fordel, for å samordne
innspillene.
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Det faglige miljøet blir større når det er 3 ansatte i stedet for 2 ansatte. Det er heller ingen tvil
om at den totale sårbarheten reduseres ved at en blir 3 ansatte i stedet for 2 ansatte.
Sårbarheten for Sekretariatet i Sør-Østerdal er selvsagt større enn for vår region, ettersom de
kun er 1 ansatt. Det vil jo også være slik, at ved et eventuelt sykefravær i Sør-Østerdal må de
ansatte i Glåmdal sekretariat IKS ivareta 12 kontrollutvalg i stedet for 7. Men for en kortere
periode er dette overkommelig, spesielt når vi tenker oss at det blir et felles
saksbehandlingssystem og en felles måte å gjøre ting på, så vil ikke dette være noe stort
problem. Det er også mulig å ha en «backup-avtale» med et annet sekretariat.
Sekretariatsleder har også vært inne på en mulighet om å utvide sekretariatet ytterligere, slik
at sårbarheten blir enda mindre. I tillegg vil det faglige miljøet forsterkes ytterligere. I den
forbindelsen kan vi nevne at vi har vært i kontakt med Sekretariatet for kontrollutvalgene i
Innlandet, som har kontorsted på Lillehammer. De har to ansatte. Styret i dette sekretariatet
har stilt seg positive til å starte noen drøftinger om dette i 2019, og dette kan eventuelt legges
inn i representantskapets innstilling ovenfor kommunestyrene.

Møtebehandling
Kontrollutvalgets nestleder orienterte om at representantskapet behandlet saken i møtet
15.3.18. Kontrollutvalgets medlemmer fikk tilsendt møteboka på e-post.
Sandmo orienterte også om at eierne vil bli orientert om saken i et eiermøte (med ordførerne).
Det ble vedtatt to nye punkter i vedtaket i representantskapets vedtak i sag 1/2018:
8. Saken sendes også kommunene på høring før den oversendes kommunestyrene.
9. Representantskapet behandler saken på nytt etter høringsrunden, og før saken
oversendes kommunestyrene.

Kontrollutvalget diskuterte saken.
Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget uttalte at de ser positivt på en
slik sammenslåing, men mener at det er en forutsetning av tjenestetilbudet til kontrollutvalget
i Nord-Odal ikke reduseres, at ikke rasjonaliseringen går ut over kvaliteten.

Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kontrollutvalget uttalte at de ser positivt på en slik sammenslåing, men mener at det er en
forutsetning av tjenestetilbudet til kontrollutvalget i Nord-Odal ikke reduseres, at ikke
rasjonaliseringen går ut over kvaliteten.

14

24/18 Eventuelt
Behandlet av
1 Nord-Odal kontrollutvalg

Møtedato
23.03.2018

Forslag til vedtak/innstilling:
.

Møtebehandling

Votering

Vedtak
Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.
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Saknr
24/18

25/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte
Behandlet av
1 Nord-Odal kontrollutvalg

Møtedato
23.03.2018

Saknr
25/18

Forslag til vedtak/innstilling:
Evalueringen tas til etterretning.

Saksframstilling
Kontrollutvalget tar en kort evaluering av dagens møte. Hva var bra og hva kan eventuelt
gjøres annerledes?

Møtebehandling
Kontrollutvalget tok en rask evaluering.
Det kan være interessant å få litt informasjon fra gruppelederne i kontrollutvalget.
 Hva vet dere om kontrollutvalget?
 Blir kommunens ressurser blir brukt i henhold til det som er vedtatt?
 Er det spesielle områder som dere ønsker at kontrollutvalget skal kikke litt nærmere
på. Eventuelt aktuelle politiske saker.
Kontrollutvalget starter om dette i neste møte, med to partier. H og SV.

Votering
Det ble ikke lagt fram noe annet forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Evalueringen tas til etterretning.
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Ole Theodor Holth
Protokollunderskriver

Bjørn Peter Sandmo
Protokollunderskriver
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Vigdis Olausson Mellem
Protokollunderskriver

