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SÆRUTSKRIFT 

 
 

Arkivsak: 17/220    

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OVERSIKT SAKSGANG FOLLDAL 

VEKST AS/FOLLDAL EIENDOM AS 

 
 

 

Saksnr. Utvalg Møtedato 

11/17 Kommunestyret       06.04.2017 

 

Vedlegg: 

1. OVERSIKT SAKSGANG FOLLDAL VEKST AS/FOLLDAL EIENDOM AS. 

 

Andre dokumenter i saken: 

1. Sluttinnberetning konkursbehandling Folldal Eiendom AS  

2. Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 25.01.17  

 

Saksframlegg: 

I møte i kontrollutvalget den 25.01.17 sak 8/17 orienteringssaker ble kontrollutvalget orientert 

om sluttinnberetning fra konkursbehandlingen i Folldal Eiendom AS. 

Kommunestyret har tidligere bestilt/bedt om at det skal gjennomføres en 

selskapsrevisjon/eierskapskontroll av kommunens rolle som eier av selskapet. 

 

Kontrollutvalget har bedt kommunestyret om nærmere presisere hva kommunestyret ønsker å 

få nærmere belyst.  Kontrollutvalget har ikke fått svar tilbake på dette, noe som skyldes at 

Folldal Eiendom AS i mellomtiden gikk konkurs.  Nærmere gjennomgang har som følge herav 

blitt lagt på vent frem til boet til Folldal Eiendom AS er blitt oppgjort og sluttinnberetning 

foreligger. 

 

I møte den 25.01.17 i sak 8/17 gjorde kontrollutvalget følgende vedtak: 

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet i samarbeid med revisjon lager en enkel oversikt over 

saksgangen og vedtak i kontrollutvalget og kommunestyret for Folldal Eiendom AS og Folldal 

Vekst AS fra vedtak der kommunestyret bestilte forvaltningsrevisjon i 20. desember 2012, sak 

62/12. 

 

Oversikt saksbehandling i kommunestyret/kontrollutvalget er ved utsendelse av møteinnkalling 

ikke ferdigstilt – vil bli ettersendt kontrollutvalget senest 10.03.17. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak  
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Behandling: 

Kontrollutvalget diskuterte kommunestyret sitt vedtak i sak 1/14 den 13.02.14 der 

kommunestyrets vedtak om tilleggerevisjon for Folldal Eiendom AS for perioden 01.01.13 til 

dags dato. 

Kommunestyret får tilsendt oversikt saksgangen og bostyrets sluttberetning bobehandlingen.  

Kommunestyrets vedtak om tilleggsrevisjon ønskes nærmere presisert før eventuell 

tilleggsrevisjonen gjennomføres. 

Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere vedtaket sak 1/14 av 13.02.14. 

 

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak i kommunestyret: 

Ingen innstilling til vedtak fra kontrollutvalget 

 

Behandling i Kommunestyret 06.04.2017: 

Representanten Tommy Kristoffersen (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak:  

 

1. Forvaltningsrevisjon i selskapene Folldal Vekst AS og Folldal Eiendom AS av 25.11.2013, 

tas til etterretning. 

 

2. Saken ansees godt nok belyst og kommunestyret ønsker ikke tilleggsrevisjon jfr k.sak 1/14, 

saken anses som avsluttet. 

 

3. Sluttinnberetning til Nord-Østerdal Tingrett, konkursbo: Folldal Eiendom AS tas til 

orientering. 

 

Representanten Jon Olav Ryen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak:  

 

Ettersom kommunestyret i sak 1/2014 ikke fattet vedtak om rapporten fra 

forvaltningsrevisjonen i Folldal Vekst AS og Folldal Eiendom AS i 2013 ber kommunestyret 

om at rapporten legges fram til behandling i kommunestyrets neste møte.  

 

Kristoffersens forslag fikk 9 stemmer 

Ryens forslag fikk 8 stemmer 

Kristoffersens forslag ble vedtatt. 

 

Vedtak i Kommunestyret 06.04.2017: 

1. Forvaltningsrevisjon i selskapene Folldal Vekst AS og Folldal Eiendom AS av 25.11.2013, 

tas til etterretning. 

 

2. Saken ansees godt nok belyst og kommunestyret ønsker ikke tilleggsrevisjon jfr. k.sak 1/14, 

saken anses som avsluttet. 

 

3. Sluttinnberetning til Nord-Østerdal Tingrett, konkursbo: Folldal Eiendom AS tas til 

orientering. 

 

 


