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Orienteringssaker 
 

 
➢ Orienteringssak 1: Nyvalg av kontrollutvalget 

Kommunestyret gjorde den 11.juni nyvalg av kontrollutvalget, og det tilfredsstiller 

nå kravene i kommuneloven. De samme personene fortsetter i sine posisjoner.  

Se vedlegg 1. 

  

 

➢ Orienteringssak 2: Ny oppdragsansvarlig revisor 
Revisjon Midt-Norge Sa har den 23.juni sendt melding om at Kjell Næssvold er ny 

oppdragsansvarlig revisor for Folldal Kommune. Se vedlegg 2. 

 

 

➢ Orienteringssak 3: Anledning til å avholde fjernmøte 

Kommunestyret i Folldal vedtok i sak 39/20 at det kan avholdes fjernmøte i 

folkevalgte organer. Det ble gjort et vedtak i 5 punkter: 

 

1. Folldal kommunestyre vedtar at møter i folkevalgte organer kan holdes 

som fjernmøter i henhold til kommunelovens bestemmelser. 

2. Digital deltakelse skal avklares med leder for møtet på forhånd. 

3. Bestemmelsen gjelder fra når vedtaket er gjort. 

4. Bestemmelsen innarbeides i nytt reglement for folkevalgte organer.  

5. Ved bruk av fjernmøter har kommunen et særlig ansvar for å sikre 

meroffentlighet og åpenhet overfor publikum. 

Se vedlegg 3 
 

 

➢ Orienteringssak 4: Veilederen for kontrollutvalgssekretariatene er 
oppdatert. 
Oppdateringene gjelder i hovedsak nødvendige tilpasninger til ny kommunelov og 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 

Lenke til den oppdaterte veilederen: 

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_for_kontrollutvalgssekret

ariat_-_oppdatert_av_styret-20200610.pdf 

 

 

 

➢ Orienteringssak 5: Kan kommunestyret instruere eierrepresentanter? 

Temaet er tatt opp og omtalt i Kommunal Rapport den 22.juni 2020.  

Se vedlegg 4 

 

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_for_kontrollutvalgssekretariat_-_oppdatert_av_styret-20200610.pdf
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_for_kontrollutvalgssekretariat_-_oppdatert_av_styret-20200610.pdf
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➢ Orienteringssak 4: Når skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale 

seg i saker? 

Forum for kontroll og tilsyn har forespurt kommunal- og 

moderniseringsdepartementet om kommunedirektøren kun skal gis anledning til å 

uttale seg i saker som gjelder gjennomførte kontroller, eller om han eller hun 

også skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder  

- valg av revisjonsordning og revisor,  

- valg av sekretariat for kontrollutvalget,  

- budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller  

- årsmeldinger for kontrollutvalget. 

Vedlagt er svar fra den 4.august 2020 fra kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Se vedlegg 5 

 

 

 

➢ Orienteringssak 5: Om digital deltagelse for sekretariat og revisor i fysiske 
møter i kontrollutvalget? 

Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at et kontrollutvalg kan holde 

et alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt. Forum for kontroll 

og tilsyn har sendt inn spørsmål til kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Se vedlegg 6 

 

Revisor kan ikke delta digitalt i fysiske møter der revisor har møteplikt 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal stilte spørsmål til Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal om et møte må defineres som fjernmøte dersom revisor deltar via 

digitale verktøy? 

De fikk til svar at revisor kan delta digitalt, men ikke i saker der revisor har 

møteplikt. 

Se vedlegg 7 
 

 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 


