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Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
31/22  Kontrollutvalget      05.10.22 
 
 
Orienteringssaker 
 
 
Orienteringssak 1: Melding om vedtak 
Kommunestyret har behandlet følgende saker: 
 

- Årsregnskap og årsberetning for 2021 i kommunestyrets sak 27/2022, av den 
23.juni.  
Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig vedtatt i henhold til formannskapets 
innstilling. 
 

- Anskaffelsesreglement i kommunestyrets sak 29/2022 av den 23.juni ble 
enstemmig vedtatt uten endringer. 
Lenke til anskaffelsesreglementet er hentet fra kommunens innsynsordning for 
møtekalender og møtedokumenter, og kan leses her: 
Anskaffelsesreglement Folldal kommune 
 

- Intensjonsavtale med Konsek Trøndelag IKS ble vedtatt i kommunestyrets sak 
39/2022 den 8.september. Saksfremlegget med vedlegg kan leses i lenken, og er 
hentet fra kommunens innsynsordning for møtekalender og møtedokumenter: 
Kommunestyrets behandling om fusjon med Konsek Trøndelag IKS  
Sekretariatet gir utfyllende informasjon om saken i møtet. 
 
 

 
 
Orienteringssak 2: Statlige tilsyn - oppfølging 
Det ble lagt frem en sak på sist møte med tilsynsrapporter på bruk av tvungen somatisk 
helsehjelp etter kapittel 4A i pasient- og brukerettighetsloven. Oppfølgingsspørsmålene 
fra tilsynet var svart ut av Folldal kommune, og det avventes en avklaring fra 
Statsforvalter om tilsynet er lukket. Dette er pr dags dato ikke mottatt fra 
Statsforvalteren. 
 
 
  
 
Orienteringssak 2: Melding fra Revisjon Midt-Norge SA om forsinkelse i 
leveranse for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 
Sekretariatet mottok den 4.juli et brev fra revisjonen om at de i løpet av det siste året 
Har opplevd en økt etterspørsel av forvaltningsrevisjoner, noe som har medført 
forsinkelser. 
Revisjonen har satt inn tiltak og forventer at kapasiteten øker inn mot 2023. 
 
Vedlegg 1: Status forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

https://www.folldal.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=17682&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=194&
https://www.folldal.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=22012105&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=194&
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Orienteringssak 4: Henvendelser til kontrollutvalget 
Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid med å føre kontroll og tilsyn 
med den kommunale forvaltningen. Forum for kontroll og tilsyn har utarbeidet en 
veileder for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget. 
Sekretariatet gir utfyllende informasjon om saken i møtet. 
 
Vedlegg 2: Veileder for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget 
 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering.  
 
Behandling: 
  
 
Kontrollutvalgets vedtak:  
 
 
 


