
OVERSIKT FORVALTNINGSREVISJONER OG SELSKAPSKONTROLLER I 

PERIODEN 2011 – 2019 
 

 

FORVALTNINGSREVISJONER 
ÅR SAKNUMMER TYPE FORMÅL 

2012                0412 
 

Selskapskontroll IKT 
Fjellregionen IKS 

Kostnadsutviklingen og om intensjonen med 
etableringen er etterlevd 

2013 2113 
 
 

Selskapskontroll i 
Folldal Eiendom AS og 
Folldal Vekst AS 

Er målsetningene med etableringen nådd og 
er organiseringen hensiktsmessig? 
 

2015                0915 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forvaltningsrevisjon om 
enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven og 
særlover. Enhet 
Oppvekst 
 
 
 
 
 

1. Behandles alle enkeltvedtak og søknader 

 Med skriftlig saksbehandling? 

 Fattes det enkeltvedtak i samsvar med 
forvaltningsloven og særlover? 

2. Gir saksbehandlingen og vedtaket god nok 
informasjon til de vedtaket gjelder? 

3. Følges lovfestede krav om informasjon 
vedr klageadgang og hvordan blir 
klagesaker behandlet? 
 

2016 2016 Etisk arbeid i 
kommunen med tanke 
på likebehandling og 
rettssikkerhet” 
 

Undersøke hva som er status for kommunens 
arbeid med etikk, herunder om kommunen 
har fastsatt etiske retningslinjer og om det 
arbeides med utvikling og etterlevelse av 
disse. 

2017 2317 Oppfølging og 
etterlevelse av energi- 
og klimaplanen i Folldal 
kommune 

Undersøke om målsettinger som skal nås 

innen 2020  fastsatt i kommunens 

energi- og klimaplan følges opp og hvilke 

interne tiltak kommunen har iverksatt 

for å møte de utfordringene som ligger i 

planen 
2018 2518 Oppfølging av 

samhandlings-reformen 
i pleie- og 
omsorgstjenestene i 
Folldal kommune 

- Har Folldal kommune tilfredsstillende 

kapasitet og kompetanse for mottak 

av utskrivningsklare pasienter? 

- Har Folldal kommune etablert 

samarbeidsavtaler og gode 

samhandlingsrutiner med 

helseforetaket som bidrar til 

helhetlige pasientforløp? 

- I hvilken gard har 

samhandlingsreformen ført til økt 

bevilgningsbehov for pleie- og 

omsorgstjenestene i Folldal? 

2018 
 
 
 
 

3118 Forvaltningsrevisjon 
Fjellregionen 
Interkommunale 
Avfallsselskap AS - FIAS 
 

Undersøke om FIAS etterlever 

regelverket for selvkost-beregning, og 

om skillet mellom lovpålagte oppgaver 

og næringsvirksomhet håndteres på en 

betryggende måte.  Gjennom en slik 

kontroll vil kommunene forsikre seg om 



 
 
 
 
 

at renovasjonsgebyrene blir korrekt 

beregnet, og at det ikke skjer noen 

kryssubsidiering mellom 

virksomhetsområdene som virker 

konkurransevridende. 

2019 3219 Oppfølging av politiske 
vedtak i Folldal 
kommune» 

1. Har administrasjonen en klar forståelse av 
sitt ansvar for å følge opp 
kommunestyrets vedtak? 

2. Har administrasjonen systemer og rutiner 
som sikrer at kommunestyrets vedtak blir 
iverksatt, samt systemer og rutiner for å 
rapportere tilbake til kommunestyret? 

3. Blir kommunestyrets vedtak iverksatt som 
forutsatt? 

 

 

 

 

SELSKAPSKONTROLLER 
ÅR SAKNUMMER TYPE PROBLEMSTILLING 

2012 0412 
 

Selskapskontroll IKT 
Fjellregionen IKS 

Kostnadsutviklingen og om intensjonen med 
etableringen er etterlevd 

2013 2113 
 
 

Selskapskontroll i 
Folldal Eiendom AS og 
Folldal Vekst AS 

Er målsetningene med etableringen nådd og 
er organiseringen hensiktsmessig? 
 

2018 3118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selskapskontroll 
Fjellregionen 
Interkommunale 
Avfallsselskap AS - FIAS 
 

Undersøke om FIAS etterlever 

regelverket for selvkost-beregning, og 

om skillet mellom lovpålagte oppgaver 

og næringsvirksomhet håndteres på en 

betryggende måte.  Gjennom en slik 

kontroll vil kommunene forsikre seg om 

at renovasjonsgebyrene blir korrekt 

beregnet, og at det ikke skjer noen 

kryssubsidiering mellom 

virksomhetsområdene som virker 

konkurransevridende. 
    

 


