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MØTEINNKALLING 
Kontrollutvalget i Rendalen kommune 

 
Møtested: Teamsmøte 

Møtedato: Onsdag 19. oktober 2022 

Tid:  Kl. 09.00 –  

Saksnr.          30/2022 – 31/2022 

 

Sakliste 

Sak nr.: Innhold 

30/2022 Godkjenning av sakliste og innkalling 

31/2022 Behandling av henvendelse fra Hornsetvangen familiebarnehage  

  v/ Stein Illevold 

 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 

inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger 

inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. 

 

17.10.2022 

For Karl Sigurd Hole, leder i kontrollutvalget 

Audun Holte 

Rådhuset Vingelen AS, Sekretariat 

 

Eventuelle forfall meldes til Sekretariatet, 

v/Audun Holte, tlf.: 997 50 681 

Kopi:  

Ordfører  

Administrasjon 

Revisjon KPMG 

Ekspedisjonen 
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Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

  

Godkjenning av sakliste og innkalling 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

30/2022 Kontrollutvalget 19.10.2022 

 

 

Saksdokumenter 

Sakliste til møte 19.10.2022 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakliste og innkalling til møte 19.10.2022 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 



   Rendalen kommune 

 
 

Saksbehandler:  Kontrollutvalget 

  

Behandling av henvendelse fra Hornsetvangen familiebarnehage v/ Stein Illevold 

 

Saksnr. Utvalg   Møtedato 

31/2022 Kontrollutvalget 19.10.2022 

 

 

Saksdokumenter 

- Svar via e-post fra advokatfullmektig i KPMG AS. 

 

Saksframlegg: 

I møte i kontrollutvalget den 21.09.2022 ble følgende vedtak fattet i saken vedrørende 

Hornsetvangen familiebarnehage:  

Utvalget vedtar å be om bistand fra kontrollutvalgets forvaltningsrevisor KPMG AS. 

Tilbakemelding fra jurister hos KPMG AS vil være viktige elementer for kontrollutvalgets 

endelige vedtak. 

Saken vil bli behandlet i utvalget umiddelbart etter at råd fra KPMG AS er innhentet. 

 

Etter å ha gitt forvaltningsrevisor KPMG AS sine jurister innsyn i dokumenter om saken, 

svarer de følgende i en e-post sendt sekretariatet: 

«Takk for dokumentene. Vi har gått gjennom og det er trolig en sak for kontrollutvalget. Det er 

påstander som gjelder kommunen generelt ut over den enkelte saken og det kan være grunnlag for 

en gransking. 

Vi snakket så vidt om dette med gransking på telefon sist, og jeg mener å huske at dere mente det 

kunne være vel omfattende. Prisen på en gransking av denne type sak kan fort ligge på 2-300.000, 

kanskje også mer. Det er helt avhengig av kompleksitet. 

Det en gjerne kan gjøre for å få et tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre om det er grunnlag for en 

gransking eller ikke er å gjennomføre en forundersøkelse. Det faller inn under kontrollutvalgets 

oppgaver om undersøkelser (kommuneloven § 23-2 tredje ledd andre setning). Vi kan i 

utgangspunktet gjennomføre en slik forundersøkelse, men det er så vidt jeg kan se ikke omfattet av 

forvaltningsrevisjonsavtalen. Om dere går for det alternativet kan vi gjerne ta en prat om akkurat 

det».  

En forundersøkelse er vesentlig enklere enn en gransking og legger fundamentet for å vedta om det 

blir gransking eller ikke. Det kan gi verdi i en ev. påfølgende gransking ved at en får en strukturert 
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gjennomgang på forhånd – og det er uansett en ekstern faglig gjennomgang som i selv kan bidra til å 

dempe konfliktnivået. Forundersøkelse i saker med det omfanget jeg har sett her kan trolig 

gjennomføres for under 100.000,- 

Det leder meg inn på hva som kan være riktig vedtak i denne saken. Jeg vil tro at å vedta å 

gjennomføre en forundersøkelse er det beste for saken. Da får en som nevnt en uavhengig indikasjon 

på om det kan være hold i påstandene eller ikke. Dersom det er hold i dem vil jeg anta det uansett er 

i kommunens interesse å gjennomføre en gransking, og dersom det ikke er det, har en da i alle fall 

gjennomført en uavhengig undersøkelse. 

 

 

I kommuneloven § 23-2 står følgende: 

Kommuneloven § 23-2 tredje ledd, andre setning 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, 

redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget 

kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å 

gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

 

Saksvurdering: 

Skal kontrollutvalget følge rådene fra forvaltningsrevisor, er det neste steget i saken å vedta å 

gjennomføre en forundersøkelse. En forundersøkelse er vesentlig enklere enn en gransking. 

Det vil være, som advokaten sier, en ekstern faglig gjennomgang og har en verdi for en 

eventuell påfølgende gransking. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

- Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre en forundersøkelse av saken som gjelder en 

henvendelse fra Hornsetvangen familiebarnehage. 

- Kontrollutvalget ber utvalgets forvaltningsrevisor KPMG AS gjennomføre 

forundersøkelsen. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 


