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Orienteringssaker 
 

 
 Orienteringssak 1: Vedtatt budsjett for Folldal kommune: 

Møteprotokoll fra kommunestyremøtet den 12.12.2019 med vedtatt budsjett 

følger vedlagt. 
 

 Orienteringssak 2: Gjennomgang oppfølgingssaker 
Oppfølgingssakene gjennomgås i møte. Ingen vedlegg 
 

 Orienteringssak 3: Status sammenslåingsprosess Revisjon Fjell IKS og 
Revisjon Midt-Norge SA 
Status sammenslåingsprosessen mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt- 

Norge SA. Midt Norge revisjon har meldt at de ikke har anledning til å orientere 

om dette nå, da det er en del som ikke er på plass. Sekretaritatet har hatt et 

møte med Revisjon Midt-Norge SA, som det orienteres i møtet. Ingen vedlegg 
 

 Orienteringsak 4: Møte om samordning av tilsyn 
Sekretariatet har deltatt på møte om samordning av tilsyn med Fylkesmannen i 

Innlandet og vil gi en kort orientering. 

 

 Orienteringssak 5: Kommunebildet 2020 
Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet har vurdert 50 indikatorer for hver av 

de 46 Innlandskommunene. 2 300 innspill er altså vurdert. Vurderingene bygger 

på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, 

økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen. 

Kommunene har frist til 21. februar til å komme med innspill. 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kommunal-styring/kommunebilder-

2020/ 
 

 Orienteringssak 6: Oppfølging fra forrige utvalg 
Forrige kontrollutvalgs egenevaluering samt oversikt over gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner i Folldal to siste perioder er vedlagt for gjennomgang 
 

 Orienteringssak 7: Meskano AS 
Tynset kontrollutvalg fattet den 25.11.19 følgende vedtak: Kontrollutvalget ber 

om en orientering fra ordfører Merete Myhre Moen og rådmann Erling Strålberg 

angående situasjonen i Meskano AS og eventuelle tiltak på det neste møtet. 

Tynset kontrollutvalg har møte 17. februar. Ingen vedlegg. 

 

 Orienteringssak 8: Evaluering av NKRF´s kontrollutvalgskonferanse 
Fire av utvalgets medlemmer deltok på konferansen. Sekretariatet oppfordrer til 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kommunal-styring/kommunebilder-2020/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kommunal-styring/kommunebilder-2020/
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en gjennomgang og evaluering.  

 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

 

 

 

 

 


