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Årsplan og møteplan for 2022  
 
 
 
Saksdokumenter: 
- Utkast til årsplan for 2022, se vedlegg 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Møter i kontrollutvalget holdes på de tidspunkt som er vedtatt av kontrollutvalget selv, 
når kontrollutvalgets leder finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene krever 
det. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til kommuneloven §11-5. 
 
For å systematisere og målrette kontrollutvalgets arbeid så utarbeides det en årsplan 
med møteplan. Budsjett og årsplan er viktige styringsdokumenter for kontrollutvalget, og 
viser planlagt aktivitetsnivå for kontrollutvalgets virksomhet. 
 
Årsplanen inneholder informasjon om 

• kontrollutvalget 
• kontrollutvalgets virksomhet 
• oppgaver og aktiviteter i løpet av året 
• budsjett 
• plan for møtevirksomheten 

 
 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til en arbeidsplan med plan for møtevirksomheten 
for 2022 ut fra utvalgets arbeid i inneværende år og er vedlagt saken.  
Utkastet må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet 
av året. 
Møteplanen følger årsplanen som vedlegg, og viser hvilke faste saker som skal behandles 
i kontrollutvalget til ulike tider av året. I tillegg kommer saker som fortløpende 
oversendes fra kommunestyret eller fra revisor, samt saker som kontrollutvalget tar opp 
på eget initiativ eller på grunnlag av henvendelser utenfra. 
 
Kontrollutvalgets møter har i 2021 vært holdt i kommunehuset, fortrinnsvis på onsdager 
med møtestart kl. 12:00. I forslag til møteplan har sekretariatet videreført ukedag og 
tidspunkt. 
 
For samtlige eierkommuner i Kontrollutvalg Fjell IKS legges det i 2022 opptil fem 
ordinære møter i året, og for Folldal kommune foreslås tre møter i første halvår og to i 
siste halvår.  
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Når det gjelder kursmuligheter for kontrollutvalget, så er aktuelle datoer som er verdt å 
merke seg: 

• 2. - 3. februar 2022 – NKRF’s kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen) 
• 8. – 9. juni 2022 – Forum For Kontroll og Tilsyn arrangerer 

kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen) 
 
Det legges i utgangspunktet opp til fysiske møter, men ved behov kan det legges opp til 
at enkelte møter gjennomføres som fjernmøter. 
Sekretariatet mener at kontrollutvalget har god erfaring med at revisor og innledere kan 
delta digitalt, og det åpnes for det det kan videreføres i 2022. 
Alle møter som gjennomføres i kommunehuset kan legges opp med en lenke til Teams 
slik at publikum kan delta digitalt. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Årsplan for 2022 godkjennes.  
 
Ordinære møter i kontrollutvalget i 2022 fastsettes slik: 
 
• Møtene starter kl. 12:00 
• Møtestedet er fortrinnsvis formannskapssalen i Folldal kommunehus 
• Møtedatoene er: 

o Onsdag 12. januar 
o Onsdag 21. mars  
o Onsdag 11.mai  
o Onsdag 5. oktober 
o Onsdag 7. desember 

 
Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 


