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Orienteringssaker 
 

 
➢ Orienteringssak 1: Orientering om hvordan koronaepidemien har påvirket 

kommunens tjenester 
Etter ønske fra leder i kontrollutvalget er ordfører er forespurt om hun kan 

orientere om hvordan koronaepidemien har påvirket kommunens tjenester, med 

følgende underspørsmål: 

o Hvilke konsekvenser har dette fått for virksomhetens aktivitet?  

o Er det oppgaver som er satt på vent eller løst på annen måte?  

o Er det noen oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser dette vil 

medføre?  

o Dersom det er andre punkter du anser som relevante for kontrollutvalget, 

så er det ønskelig at det tas med. 

Det er bedt om at ordfører vurderer om rådmannen skal involveres i besvarelsen, 

og begge er invitert.  

 

➢ Orienteringssak 2: Virksomhetsbesøk på Folldal barnehage 
Kontrollutvalget hadde planlagt et besøk i Folldal barnehage den 10.juni. Utvalget 

må ta stilling til om saken skal settes opp igjen senere i år eller om besøket skal 

utgå. Dersom besøket skal gjennomføres bør det gjennomføres på møtet den 

14.oktober med en utvidet møteramme for å behandle plan for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  

 

 
➢ Orienteringssak 3: Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet: 

Kommunestyret behandlet den 7.mai årsmeldingen for kontrollutvalgets 

virksomhet. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt i tillegg til følgende 

tilleggsforslag: «Årsmeldingen bes rettet opp i forhold til møtedato og 

saksnummer i 2019.»  
Årsmeldingen er oppdatert med sak 8(tilleggssak) som manglet. Møtedatoer som 

er oppgitt stemmer med møteprotokollene. Oppdatert utgave finnes her: 

http://konfjell.no/kontrollutvalg/folldal-kommune/ 

 

➢ Orienteringssak 4: Ipader til kontrollutvalget: 
Alle i kontrollutvalget skal i løpet av mai ha fått sine Ipader til bruk for 

kontrollutvalgets arbeid. 
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Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 


