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Forslag til vedtak: 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved …………...  5. juni 2023. Sekretariatet forbereder 
besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes 
i kontrollutvalgets neste møte. 
  
 
Vedlegg 
Organisasjonskart 
Prosedyrer for etatsbesøk for Tolga kontrollutvalg 
 
 
Behandling: 
Aktuelle enheter ble diskutert. Utvalget ønsker en orientering i fra barnevernstjenesten. Tolga 
kommune er deltaker i et interkommunalt samarbeid, hvor Tynset er vertskommune. Det er 
Tynset kontrollutvalg som må bestille en orientering i fra barnevernet. Utvalget vil oppfordre 
Tynset kontrollutvalg til å bestille en orientering i fra barnevernet og invitere øvrige 
deltakerkommuner til orienteringen. Nytt forslag til vedtak ble foreslått under behandlingen og 
enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber Tynset kontrollutvalg bestille en orientering i fra barnevernstjenesten 
hvor kontrollutvalgene hos øvrige eiere blir invitert. Innspill til tema er: 

• Ny oppvekstreform 
• Samhandling med eierkommuner 

  
  
 
Saksopplysninger: 
Tolga kontrollutvalg vedtok den 30.04.13 prosedyre for virksomhetsbesøk.  
I prosedyren står det bl.a. at: Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i 
diskusjon i kontrollutvalget i forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte. 
  
Det er en fordel at utvalget tidlig på året tar stilling til hvilken virksomhet som skal besøkes i 
2023, både med tidspunkt og omfang. Da kan det planlegges og tilpasses i forhold til 
utvalgets øvrige virksomhet. Ifølge vedtatt møteplan for Tolga kan det være aktuelt å legge 
virksomhetsbesøk til 5. juni.  
  
  
Virksomhetsbesøk gjennomført tidligere år: 
2013:  Tolga Skole 
2014:  Tolga Omsorgstun 
2015:  Tolga Flyktningetjenesten 
2016:  Tolga plan og teknisk 
2017: Tos Asvo AS 
2018: Enhet Landbruk og Næring 
2019: Ikke gjennomført  
2022: Tolga og Vingelen skoler   



  
  
Normalt vil sekretariatet forberede besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2 til neste 
møte. Det innebærer at utvalget må diskutere: 

• hvilken virksomhet de ønsker å besøke. 
• om det er spesielle tema det er ønskelig å høre om. 
• hvem de ønsker å treffe. 
• om det er ønskelig med informasjon/orientering i forkant av besøket. 

  
Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak, og 
en plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 
Saken legges på denne bakgrunn frem for diskusjon i kontrollutvalget for hvordan utvalget 
ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøket. 
  
 
 


