
 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Tolga kommune Sak nr. 03/2021 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   15.02.21      03/21 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

03/21  Kontrollutvalget      15.02.21 

 

 

Virksomhetsbesøk i 2021– Planlegging/utvelgelse 
 

Saksdokumenter: 

− Prosedyrer for virksomhetsbesøk, vedtatt 30.04.13 

− Organisasjonskart Tolga kommune, vedlagt   

 

 

 

Saksframlegg: 

Tolga kontrollutvalg vedtok den 30.04.13 prosedyrer for virksomhetsbesøk.  

 

I prosedyrene står det at:” Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i 
diskusjon i kontrollutvalget i forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte.” 
 

Vanligvis ser sekretariatet det som en fordel at utvalget tidlig på året tar stilling til 

hvilken virksomhet som skal besøkes i 2021, med tidspunkt og omfang. Det er fremdeles 

en pågående pandemi, og utvalget må vurdere om og i tilfelle hvordan et 

virksomhetsbesøk kan gjennomføres. 

 

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  

2020: Tolga og Vingelen skoler - Utsatt p.g.a. Covid-19 

 

 

Hensynet til smittevern og kapasitet i kommunene, innebar store endringer i 

tilsynsaktiviteten i 2020.  Dette er også situasjonen i starten av 2021. Som følge av 

denne helt spesielle situasjonen med utbrudd av koronasmitte ble kontrollutvalgets 

planlagte virksomhetsbesøk i 2020 ved Tolga og Vingelen skoler utsatt. Sekretariatet 

anbefaler å avvente planlegging av virksomhetsbesøk som innebærer fysisk oppmøte i 

første halvår. Det kan være aktuelt å eventuelt invitere virksomhetsledere til et møte for 

å få en orientering om hvordan pandemien har påvirket institusjonene i kommunen. 

Saken legges på denne bakgrunn frem for diskusjon i kontrollutvalget for en vurdering av 

et eventuelt virksomhetsbesøk og hvordan det i tilfelle kan gjennomføres. Utvalget bes 

om å vurdere dette i forhold til den pandemien vi er inne i og smittevernsituasjonen. 
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