
1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Sør-Odal kontrollutvalg 
 
Dato: 19.03.2018 kl. 08:30 
Sted: Sør-Odal kommune-møterom Skarnes 
Arkivsak: 18/00083 
  
Tilstede:  Geir Arne Spigseth (Ap), Vidar Braaten (Sp), Bjørn Siegwath 

(Bygdelista), Elisabeth Hoff Aarstad (Bygdelista) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Vidar Holstad (H) 

  
Forfall:  Anne Mette Øvrum (H) 
  
Andre: Ordfører Knut Hvithammer under sak 13/18. 

Rådmann Frank S. Hauge under sak 14/18. 
Skatteoppkrever Jeanette Østvold under sak 15/18. 

 
  
Protokollfører: Torgun M. Bakken  
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19/18 18/00154-1 Høring sammenslåing av sekretariater. 12 

20/18 18/00089-2 Eventuelt 14 

21/18 18/00090-2 Evaluering av kontrollutvalgets møte 15 

    

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.  

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar 
med det som ble bestemt på møtet. 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
UTSKRIFTER: 
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og 
lokalpressen 
Innkallinger og protokoller ligger også på www.gs-iks.no. 

 
  

http://www.gs-iks.no/
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Saker til behandling 

12/18 Referater, orienteringer og diskusjoner 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 12/18 

 
 

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 – Anne Mette Øvrum 

o Saker fra oppvekst og kultur – Bjørn Siegwarth 

o Saker fra næring, utvikling og klimautvalget – Elisabeth Hoff Aarstad og Vidar 

Braaten 

o Saker fra helse og omsorg – Geir Spigseth 

 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 
Kontrollutvalget diskuterte et par saker som skulle tas opp i samtalen med rådmannen. 

 

Sekretariatsleder orienterte litt om den nye sakslisten og møteboka, som ser litt annerledes ut. 

Kontrollutvalget skriver heretter ikke under hver sak. 

 

Det ble gitt en gjensidig orientering. Det er veldig få saker til behandling i de forskjellige 

utvalgene og kontrollutvalget er bekymret over dette. 
 

 

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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13/18 Samtale med ordføreren 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 13/18 

 
 

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

 
 
Saksframstilling 
Kontrollutvalget inviterer ordfører Knut Hvithammer til en samtale hvor det kan diskuteres 

generelle problemstillinger i Sør-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 
Ordfører Knut Hvithammer kunne ikke komme, og varaordfører Heidi Hitland møtte i hans 

sted. 

 

I samtalen med varaordføreren ble følgende temaer berørt: 

 Besøk fra kronprinsen (kronprinsessen kommer ikke). Det er mange forberedelser i 

forbindelse med et slikt besøk. 

 Regiontilknytning.  

 Etterbruk av grendeskoler. Saken kommer sannsynligvis i formannskapet 3. april, 

saken sendes antakelig ut på høring. 

 Jernbaneundergang, det har ikke skjedd noe sist. 

 Skoleutbygging og trafikkavvikling.  

 Barnevernløftet. Prosjekt i samarbeid med KS Hedmark og Oppland. 

 Ressurssituasjonen på oppvekstområdet. 

 Vigselsrett. Det har ikke vært noen foreløpig, men det har kommet noen henvendelser 

nå. 

 Beredskapsråd. Den kommunale kriseledelsen fungerer og det har vært øvelser, men 

nå skal det opprettes et beredskapsråd. Dette rådet skal møtes et par ganger i året. 

 Kontrollutvalget har snakket om at det synes å være få saker i de forskjellige 

utvalgene. Varaordfører var enig i at det var bekymringsfullt. Det er gitt større 

delegasjoner til utvalgene i det nye delegeringsreglementet, som nettopp er vedtatt, så 

det er mulig at dette vil bedre situasjonen.  

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

Vedtak  
Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til orientering. 
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14/18 Samtale med rådmannen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 14/18 

 
 

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

 
 
Saksframstilling 
Kontrollutvalget innkaller rådmann Frank Hauge til en samtale hvor vi kan diskutere generelle 

problemstillinger i Sør-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: 

 Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den økonomiske 

situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i investeringsregnskapet. 

 Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte. 

 Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte (enhet, 

sak/tema (ikke navn)). 

 Oppfølging av KS-saker. 

 Sykefraværet i kommunen. 

 
 
Møtebehandling 
Rådmann Frank Hauge var til stede under behandlingen. I samtalen med rådmannen ble 

følgende temaer berørt: 

 Økonomi.  

o Det er litt svakere skattevekst i Sør-Odal enn i resten av landet. 

o Budsjett 2018 – ingen økonomirapportering foreløpig. 

o Ressurskrevende brukere kan få stor innvirkning på den økonomiske 

situasjonen. 

o Regnskapet for 2017 viser en regnskapsmessig mindreforbruk på ca. 14,4 

millioner.  

o Kommunen står foran store investeringer og en eventuell renteøkning vil slå 

negativt ut på økonomien framover. 

o Felles økonomikontor med Nord-Odal fungerer bra, etter rådmannens 

oppfatning. 

o Budsjettregulering og oppfølging av kommunestyrets vedtak, jf. også 

bemerkning i revisjonens interimrapportering, KU-sak 8/18. 

o Den største «enkeltinnsparelsen» i regnskapet for 2017 er NAV, her er det en 

positiv utvikling. 

o Det er mindre investeringer i 2017 enn budsjettert, med her er det delvis snakk 

om en forskyvning i forbindelsen med skoleutbyggingen, dette tar seg opp i 

2018. 

 Ingen varslinger eller anmeldelser siden forrige møte. 

 Det er heller ikke noen nye åpnede tilsynssaker. 

 Sykefravær.  

o I fjerde kvartal 2017 var sykefraværet på 9,1 %.  
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o Totalt for 2017 var det på 8,2 %. Det er bedre enn 2016 og 2015, men det er 

fremdeles høyt. Det varierer mye mellom kvartalene.  

o Sammenlignet med de øvrige kommunene i regionen (inkludert Våler), så 

ligger Eidskog og Våler lavest, på 7,5 %. De øvrige ligger på vel 8 %, mens 

Åsnes ligger på over 9 %.  

o Det er stabilt lavt egenmeldt fravær, det ligger på 1,1-1,2 %. 

 Oppfølging av KS-saker. Etterbruksplanen er nå ferdig fra rådmannens side, og den 

skal på høring før kommunestyret vedtar planen, antakelig i juni. 

 Det jobbes også med boligsosial plan. 

 Saken om en utlysing av midlertidig stilling. 

 Barnehage på Trondbøl, medieoppslag om arealnorm. Det kan se ut til at det er 

ressursmangel på oppvekst. 

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

Vedtak  
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 
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15/18 Skatteoppkrevers årsrapport 2017 og kontrollrapport 2017 
Skatteetaten 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 15/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Sør-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 Sør-Odal” 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 Sør-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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16/18 Informasjon om folkehelse og frivillighet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 16/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar informasjonen 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 kontrollutvalget en informasjon om 

Folkehelse og bruk av frivillighet. Til møtet 19.3.18 har kontrollutvalget bedt fritids- og 

folkehelsekoordinator Hanne Aandstad om komme og orientere om hvordan det jobbes med disse 

områdene i Sør-Odal. 
 
 
Møtebehandling 
Fritids- og folkehelsekoordinator Hanne Aandstad hadde ikke anledning til å komme, så saken 

utsettes til neste møte. 

 
 
Votering 
 
 

Vedtak  
Saken utsettes til neste møte. 
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17/18 Vurdering av eventuell gjennomgang av opplæringsloven § 
9A, etter FM tilsyn 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 17/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Saksframstilling 
Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de vil vurdere en eventuell gjennomgang av 

opplæringsloven § 9A, etter FM tilsyn. Fylkesmannen hadde tilsyn med Sør-Odal 

ungdomsskole i 2016, og temaene var forvaltningskompetanse og utbytte av læringen (to 

rapporter). Temaet for rapporten om utbytte av læringen er beskrevet slik i rapporten: 

 

Temaet for tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet: skolens arbeid med elevenes 

utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får 

et godt utbytte av opplæringen. 

 

Hovedpunkter i tilsynet har vært: 

 Skolens arbeid med opplæringen i fag 

 Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte 

 Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning 

 Vurdering av behov for særskilt språkopplæring 

 

Tilsynet skal bidra til at skoleeier som ansvarlig sørger for at elevene: 

 får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen 

 får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av 

opplæringen 

 får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen 

 blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbytte av opplæringen ikke er 

tilfredsstillende 
 

I tilsynet vurderer vi om elevene får dette på Sør-Odal ungdomsskole. 

 

I tillegg har kontrollutvalget også behandlet en rapport fra Hedmark Revisjon IKS om 

spesialundervisning i Sør-Odal kommune. Både forvaltningsrevisjonsrapporten og 

tilsynsrapportene skal følges opp igjen høsten 2018, i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 

59/17. 

 

Opplæringsloven § 9A har ikke vært noe direkte tema i disse gjennomgangene, men det har 

vært noen avisoppslag om mobbing i skolen. Vi har lagt ved en utskrift av opplæringsloven § 

9A, slik at kontrollutvalget kan ta en diskusjon i møtet om de ønsker å undersøke noe mer, 

knyttet til dette. 
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Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte saken. 

 

Det var spesielt opplæringsloven § 9 A-4 som kontrollutvalget tenker på i denne omgangen 

(Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø). Spørsmålet 

er hvilke tiltak som kommunen har satt i verk for å sikre et godt psykososialt skolemiljø og 

hvilke rutiner som er iverksatt ved eventuelle hendelser som påvirker skolemiljøet. 

 

Kontrollutvalget vil be om en orientering om dette temaet i neste møte, sammen med de 

øvrige sakene som er satt opp i forbindelse skole/barnehage. 
 
 
Votering 
Det ble lagt fram forslag om å sette opp saken til behandling i neste møte. Kontrollutvalget 

sluttet seg enstemmig til dette. 

 
 

Vedtak  
Saken settes opp til behandling i neste møte. 
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18/18 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av 
uavhengighet. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 18/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Sør-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 Sør-Odal i 2018. Tilsvarende erklæring for 

forvaltningsrevisjon ble lagt fram for kontrollutvalget i møtet 29.1.18. 

 

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 Sør-Odal kommune, 

legges det i så fall fram uavhengighetserklæringer for dem. Utøvende regnskapsrevisor for Sør-

Odal kommune 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 Sør-Odal 

kommune for 2018, til orientering. 

 
 
 
 
 
  



 12  

19/18 Høring sammenslåing av sekretariater. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 19/18 

 
 

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. 

 

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 
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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 har fått tilsendt møteboka på e-post.  

 

Spigseth 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 uttalte at de ser positivt på en slik sammenslåing. 
 
 
Votering 
Uttalelsen fra kontrollutvalget som nevnt ovenfor, ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak  
Kontrollutvalget uttalte at de ser positivt på en slik sammenslåing. 
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20/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 20/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Møtebehandling 
Det ble tatt opp en sak under eventuelt.  

 

Det har kommet en henvendelse fra ordfører Knut Hvithammer med to spørsmål i forbindelse 

med utlysing av en midlertidig stilling: 

 

 Vurdering av om lover, avtaleverk og kommunestyrevedtak er fulgt ved utlysning av 

stillingen. 

 Vurdering av folkevalgte i Sør-Odal kommune sin rett og mulighet til innsyn i slike saker. 

 
Kontrollutvalget diskuterte saken og foreslo at de i første omgang skulle konsentrere seg om 

kulepunkt to, og be Hedmark Revisjon IKS om en kort muntlig orientering i neste møte. 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ber om en kort muntlig orientering fra Hedmark Revisjon IKS i neste møte 

om folkevalgtes rett og mulighet til innsyn i ansettelsessaker. 

 
 
Votering 
Det ble stemt over forslaget og kontrollutvalget sluttet seg enstemmig om dette. 

 
 

Vedtak  
Kontrollutvalget ber om en kort muntlig orientering fra Hedmark Revisjon IKS i neste møte 

om folkevalgtes rett og mulighet til innsyn i ansettelsessaker. 
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21/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 21/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar evalueringen 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 har vært et bra møte og det har vært en god møteleder. 

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

 
 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning. 
 
 
 


