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«Tolgasaken» - forespørsel om regelforståelse m.v. 
 
Jeg viser til telefonsamtale 31.10.d.å. med daglig leder Rune Tokle, Norges Kommune-
revisorforbund. 
 
Som kjent har staten besluttet å gjennomføre en helhetlig gjennomgang og vurdering av 
saksbehandlingen i det som har fått betegnelsen «Tolgasaken». 
 
Statens oppfølging av saken skal skje ved at Statens helsetilsyn og Statens sivilrettsforvaltn-
ing skal gjennomføre undersøkelser og tiltak på de områder der disse er tillagt myndighet og 
ansvar. Det er presisert i særskilte mandat gitt av ansvarlig fagdepartement.  
 
I tillegg skal Fylkesmannen i Hordaland, som settefylkesmann for Fylkesmannen i Hedmark, 
gjennomføre en lovlighetskontroll med bestemte vedtak Tolga kommune har fattet i medhold 
av helse- og omsorgstjenesteloven.  
 
Fylkesmannen i Hordaland skal videre undersøke alle avgjørelser om årsbudsjett og årsregn-
skap siden 2013, samt andre avgjørelser knyttet til oppfølgingen av forvaltningsrevisjons-
rapport om vedtak innen pleie-, rehabilitering – og omsorgsområdet (R06-213). 
 
For å sikre at eventuelle tverrsektorielle hensyn blir tatt med i vurderingene skal undersøk- 
elsesinstansene i felleskap også gjøre en helhetlig gjennomgang, der saksbehandlingen i Tolga 
kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark og eventuelt andre relevante myndigheter, sees i 
sammenheng. 
 
I denne sammenhengen vil Fylkesmannen i Hordaland, som del av det rettslige grunnlaget,  
bl.a. vurdere ulike sider av Helsedirektoratets retningslinjer som fremkommer i rundskriv om 
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registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming i kommunene. Kriteriedata 
for inntekstsystemet. Vi antar det siste rundskrivet her er IS- 3/2018. 
 
Vi har registrert at Tolga kontrollutvalg i uttalelse i sak 30/18, Rådmannens svar på diagnose-
setting i 2013/2014 og kontrollutvalgets vurderinger, har uttalt følgende: 
 
Kontrollutvalget viser til Rundskriv IS-3/2018 og merker seg at vilkårene for utbetaling av til-
skudd er vanskelig å forstå.» 
 
I denne registreringsordningen er kommunerevisor tillagt oppgaver og en bestemt rolle, jfr. 
f.eks Rundskriv IS – 3/2018 under avsnittet Kontroll av registrering. 
 
Vi er derfor interessert i deres synspunkter til bl.a. følgende: 
 

 hefter det generelt noen problemer med forståelsen av rundskrivet/retningslinjene for 
denne ordningen ? 

 hefter det problemer med forståelse av revisors rolle og oppgaver i forbindelse med 
denne ordningen ? 

 erfares det at revisors rolle og oppgaver oppfattes og utføres forskjellig i ulike kom-
muner ?    

 har revisorforeningen og/eller kommunerevisorforbundet gitt noen veiledende syns- 
punkter på revisors rolle/oppgaver innen denne ordningen ? 

 er det andre forhold ved denne ordningen som bør kommenteres med det formål å 
forbedre ordningen ? 

 
Vi imøteser synspunkter til det overstående med takk. 
 
På grunn av sakens karakter og den korte tidsfrist dette undersøkelsesarbei har, ber vi om at 
denne anmodningen prioriteres.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Rune Fjeld 

 
 
 
Hugo Morken 

assisterende fylkesmann seniorrådgiver 
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