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ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  RA   06.04.22     11/22 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
17/21  Kontrollutvalget      16.06.21 
25/21  Kontrollutvalget      13.10.21 
11/22  Kontrollutvalget      06.04.22 
 
 
Virksomhetsbesøk ved Folldal barnehage  
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalget har i lengre tid planlagt å gjennomføre et virksomhetsbesøk ved Folldal 
barnehage, men det har blitt utsatt på grunn av smittevernsituasjonen. Nå er det 
imidlertid mulig å gjennomføre, og den vedtatte planen for besøket fra kontrollutvalgets 
sak nr. 25/21 kan nå gjennomføres. Det ble i samme sak og møte den 13.oktober gitt en 
overordnet informasjon om virksomheten fra enhetsleder for oppvekst, Stian Tørhaug. 
Dette var etter utvalgets ønske, slik at de skulle ha en basisinformasjon om 
virksomheten før besøket. Det henvises til sak 25/21 for ytterligere opplysninger. 
 
Formålet med virksomhetsbesøket er å bli bedre kjent med den kommunale 
virksomheten, og at ansatte i kommunen skal bli bedre kjent med kontrollutvalgets 
arbeid. 
 
Virksomhetsbesøk hos Folldal barnehage gjennomføres onsdag den 6.april, og 
programmet er som følger:  
KL 1000 – 1030: Utvalget forbereder seg til virksomhetsbesøket i kommunestyresalen 
KL 1100 – 1230: Besøk i Folldal barnehage 
 

1. Kontrollutvalget presenterer seg og orienterer om kontrollutvalgets arbeid og 
hensikten med besøket, ca 10 minutter. 

2. Styrer, enhetsleder oppvekst og andre aktuelle medarbeidere deltar og orienterer 
om virksomheten. Samarbeidsutvalget for barnehagen inviteres av enhetsleder for 
oppvekst.  
Tema for besøket er: 

a. Omvisning i barnehagens lokaler 
b. Å høre om hverdagen i barnehagen for barn og ansatte 
c. Å høre hva brukere synes om barnehagetilbudet 
d. Å høre om hva barnehagen synes de lykkes godt med  
e. Å høre om høre om hva barnehagen ser som utfordringer 
f. Å høre om erfaringer fra korona-situasjonen 
g. Å få et inntrykk av hvilke ressurser barnehagen har til rådighet, både 

menneskelig og økonomisk 
 

 
Det legges opp til en åpen og uformell dialog der utvalget løpende kan stille spørsmål 
underveis. 
 
Selve gjennomføringen av besøket styres av utvalgets leder. 
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Etter at besøket er gjennomført, fortsetter kontrollutvalget med ordinære saker i 
kommunestyresalen.   
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber sekretariatet forberede en sak til neste 
møte for en evaluering av besøket. 
 
 
Behandling: 
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 


