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ORG 
* 

SAKSNR 
DATO 

 
SAKSBESKRIVELSE 

 
VEDTAK 

KS 62/2012 
20.12.2012 

Forslag til plan for selskapskontroll oversendes fra 
kontrollutvalget for perioden 2012-2015 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget forslag til plan for 
selskapskontroll.  Forvaltningsrevisjon av Folldal Eiendom AS og Folldal Vekst 
AS har 1. prioritet og gjennomføres raskt og ses i sammenheng med strategisk 
næringsplan. Kommunestyret vil be om at å få program for 
forvaltningsrevisjon av Folldal Vekst AS og Folldal Eiendom AS til uttale. 
Selskapskontroll i perioden gjennomføres i hht retningslinjene i planen med 
flg presiseringer: 

1. Folldal kommune skal ved alle nye engasjementer og utvidete engasjementer i 
selskaper som ikke omfattes av KL §80 søke å få innarbeidet i selskaps-avtalene at 
Folldal kommune har anledning til å gjennomføre selskapskontroll etter 
kommunelovens bestemmelser 

2. Kontrollutvalget skal være høringsorgan ved rullering av eierskapsmeldingen. 

Med kommunestyrets konkrete bestilling nevnt i 1. avsnitt, delegeres 
myndighet til kontrollutvalget å foreta endringer og/eller prioriteringer i 
planperioden i medhold om kontrollutvalg § 13 annet ledd. 

KU 04/2013 
29.01.2013 

Vurdering av selskapskontroll. 1 Det gjennomføres en forvaltningsrevisjon i selskapene Folldal Vekst AS og       
   Folldal Eiendom AS ut fra de signaler som er gitt av kommunestyret i Folldal  
   i sak 62/12 og av kommunens politiske ledelse i møtet. 
2 Prosjektbeskrivelse utarbeides av Revisjon Fjell IKS som oversendes Folldal 
   kommunestyret før 1. mars 2013 til uttale. 
3 Prosjektbeskrivelsen behandles av kontrollutvalget i neste møte.. 

KS 11/2013 
10.04.2013 

Prosjektbeskrivelse av selskapskontroll Folldal 
Eiendom AS og Folldal Vekst AS 

Kommunestyret tar prosjektbeskrivelsen for selskapskontroll til etterretning. 
2. Formål: Gjennomføre en ordinær forvalningsrevisjon 
3. Revisjonskriterier: Pkt 6….. og for perioden 2006-2012 

KU 21/2013 
10.12.2013 

Forvaltningsrevisjon – selskapskontroll Folldal 
Eiendom AS og Folldal Vekst AS – rapport fra 
Revisjon Fjell IKS 

Innstilling til kommuenstyret: 
1 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Forvaltningsrevisjon i selskapene Folldal  
   Vekst AS og Folldal Eiendom tas til etterretning. 
2 Kontrollutvalget konkluderer med at foreliggende rapport og tidligere  
   fremlagte utredninger gir godt grunnlag for å finne ei god løsning for frem- 
   tiden for løsning av Folldal kommunes arbeid med næringsutvikling og 
   eiendomsforvaltning. 
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3 Rådmannen bes om å følge revisors anbefalinger og besørge flg: 

 Folldal kommune bør utarbeide konkrete målsettinger for virksom-
heten i selskapene Folldal Vekst AS/Folldal Eiendom AS 

 Samarbeidsavtalene mellom kommunen og selskapene bør gjennom- 
gås og revideres, hvor avtalene i større grad avklarer og regulerer 
rolledelingen mellom politisk nivå i kommunen , administrasjonen i 
kommunen, administrasjonen i selskapene og styrene i selskapene 

 Næringskonsulentens organisatoriske plassering i Folldal kommune 
bør vurderes samt at det vurderes hvor daglig leder i selskapene bør 
være ansatt 

 Det bør avklares hvordan den fremtidige virksomheten i Folldal Vekst 
AS skal finansieres 

 Det bør utarbeides en plan og mal for rapportering fra selskapene til 
formannskapet og ordfører 

 Strategisk næringsplan for Folldal kommune bør ferdigstilles og 
denne bør i langt større grad inneholde mål som i ettertid kan 
evalueres 

4 Rådmannen bes om å rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak  
   innen 1. mai 2014 

KS 1/14 
13.02.2014 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret  1 I lys av Folldal Eiendoms oppbud ber kommunestyret om tilleggsrevisjon 
   for selskapet for perioden 01.01.2013 til dags dato.  Her bør selskaps- 
   kontrollen fra 2010 også ligge til grunn for vurderingen. 
2 Kommunestyret gir formannskapet mandat til å ivareta kommunens 
   Interesser som følge av oppbud i Folldal Eiendom AS 

KU 05/14 
01.04.14 

Kontrollutvalget vurderer kommunestyrets vedtak 
om tilleggsrevisjon 

I henhold til vedtak i sak 1/14 av 13.02.14 om tilleggsrevisjon bes 
kommunestyret om å avklare følgende: 

 Hva legger kommunestyret i bestilling av tilleggsrevisjon? En 
forvaltningsrevisjon forutsetter fastsettelse av: 
Formålet med revisjon 
Revisjonskriterier – (danner grunnlag for den referanse de inn- 
samlede data vurderes opp mot, og dermed danner  grunnlag for det 
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om det foreligger avvik eller svakheter på området som er gjenstand 
for undersøkelsen.  Revisjonskriteriene er uttrykk for om en norm 
eller et ideal for hvordan tilstanden bør være  på det reviderte 
området) 
Problemstillinger – (må være tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til 
å kunne besvares og tar utgangspunkt i formålet) 

 Økonomisk ramme – dersom Folldal kommune ikke har tilgjengelige 
revisjonsressurser innenfor rammen hos Revisjon Fjell IKS, må det 
beregnes tilleggsbevilgning for å dekke utgifter ved en egen revisjon 
av selskapet. 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å avvente eventuell bestilling 
av tilleggsrevisjon til bostyrets rapport foreligger. 

 

KU 19/2014 
16.09.14 

Oppfølging av selskapskontroll i Folldal Eiendom AS 
og Folldal Vekst AS 

1 Kontrollutvalget viser til at bostyrets rapport vedr Folldal Eiendom AS ikke  
   foreligger pr. dato. 
2 Kontrollutvalget opprettholder sitt vedtak sak 5/14, kulepkt. 1. 
3 Kontrollutvalget tar endelig stilling til planlagt forvaltningsrevisjoner i møte 
   1 halvår 2015, da man også forutsetter at kommunestyrets endelige 
   bestilling mht tilleggsrevisjon i Folldal Eiendom AS foreligger. 

KU 04/2015 
24.02.15 

Vurdering av selskapskontroll 2015 Kontrollutvalget avventer behandling av saken inntil Folldal kommune har 
mottatt bostyrets innberetning vedr. Folldal Eiendom AS, og kommunestyret 
med det kan klargjøre bestillingen i sett vedtak 01/14. 

KU 09/2016 
20.01.16 

Oppfølgingen selskapskontroll  Utvalget har ikke fått noen tilbakemelding i fra kommunestyret.  Videre 
behandling er opp til kommunestyret. 

KU 23/2016 
11.05.16 

Eventuelt – oppfølging konkursbehandling etter 
Folldal Eiendom AS 

Kontrollutvalget har etterlyst nærmere orientering om behandling av 
konkursbehandlingen etter Folldal Eiendom AS.  Bobehandlingen er ikke 
endelig avsluttet, er under behandling i skattekontoret før den endelige 
rapporten fra bobestyrer kan ferdigstilles. 

KU 28/2016 
14.09.16 

Oppfølgingssaker – Bostyrets innberetning vedr. 
Folldal Eiendom AS er ikke ferdigstilt, avventer 
skatteavregning for boet fra skatteetaten 

Oppfølgingslisten tar til orientering 
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KU 08/2017 
25.01.17 
 

Orienteringssaker – Sluttinnberetning 
konkursbehandling Folldal Eiendom AS 

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet i samarbeid med revisjon lager en 
enkel oversikt over saksgangen og vedtak i kontrollutvalget og kommune-
styret  for Folldal Eiendom AS og Folldal Vekst AS fra vedtak der 
kommunestyret bestilte forvaltningsrevisjon i møte 20. desember 2012, sak 
62/12 


