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 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
___________________________________________________________ 
 
Møtested:  Kommunestyresalen, Folldal kommunehus 
Møtedato:  Onsdag, 6.april 2022 
Tid:   Kl. 10:00 – 12:45 
Saknr.  10 – 12 
 
 
 
Til stede på møtet:  
 
 
Medlemmer:     Forfall: 
Brit Kværness (FL)     Odd Hallgeir Øien (FL), leder 
Grete Skukkestad (AP)     Kolbjørn Kjøllmoen (SP), nestleder 
Bård Høisen Lohn (SP)     
           
          
Varamedlemmer: 
Frode Brendryen 
 
 
Andre:     
Kontrollutvalg Fjell IKS: Ragnhild Aashaug 
Folldal kommune: Enhetsleder oppvekst Stian Tørhaug, styrer Folldal barnehage 

Hanna Beate T Bekken og Elin Borkhus foreldrerepresentant 
fra samarbeidsutvalget. 

                                  
 
 
 
Merknader: 
Det ble gjennomført virksomhetsbesøk fra kl 1000 – kl 1245 
Brit Kværness ble valgt som leder før møtet ble satt, siden leder og nestleder hadde 
forfall. 
      
 
Folldal, 06.04.22 
 
Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug 
Møtesekretær 
 
 
Neste møte: 11.mai 2022 
 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Folldal
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10/2022  Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 06.04.22 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
 
Siden leder og nestleder er borte, utsettes sak 12 – 15 til neste møte. 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
Innkalling til møte 06.04.22 godkjennes. Sak 12 – 15 utsettes til neste møte. 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling til møte 06.04.22 godkjennes. Sak 12 – 15 utsettes til neste møte. 
 
 
 
 
11/2021 Virksomhetsbesøk ved Folldal barnehage 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber sekretariatet forberede en sak til neste 
møte for en evaluering av besøket. 
 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget hadde en samling i kommunestyresalen hvor de forberedte spørsmål til 
besøket og presentasjon av utvalget. 
Ved ankomst i barnehagen, presenterte utvalget seg og orienterte om kontrollutvalgets 
arbeid og hensikten med besøket. 
Enhetsleder oppvekst Stian Tørhaug, styrer Folldal barnehage Hanna Beate T Bekken og 
Elin Borkhus foreldrerepresentant fra samarbeidsutvalget deltok. 
Det var en omvisning og en dialog i etterkant av omvisningen hvor utvalget kom inn på 
temaene for besøket. 
Tema for besøket var: 

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 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 
h. Å høre om hvordan internkontrollsystemet fungerer 
i. Å høre om hvordan det forberedes for mottak av mulig nye flyktninger 

 
Etter virksomhetsbesøket hadde utvalget en oppsummering av besøket, og de synes 
besøket var positivt.  
Sekretariatet lager en oppsummering til neste møte. 
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Tilleggsforslag til sekretariatets forslag til vedtak: 
«med de innspill som kom frem» settes inn etter «neste møte». 
 
Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber sekretariatet forberede en sak til neste 
møte med de innspill som kom frem for en evaluering av besøket. 
 
 
12/2022 Orientering om støtte til filminnspilling 
 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om støtte til filminnspilling til orientering. 
 
 
Behandling:  
 
Saken utsettes 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 
 
13/2022 Orienteringssaker 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Saken utsettes. 
  
 
Kontrollutvalgets vedtak:  
 
 
 
 
14/2022 Eventuelt 
 
Behandling:  
 
Saken utsettes. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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15/2022 Møteprotokoll fra dagens møte 17.02.22 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 06.04.22, godkjennes. 
 
Behandling: 
Saken utsettes. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 
 
 
 


