
 MØTEINNKALLING 

  

 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Ragnhild Aashaug, tlf 970 40 929 eller epost til: ra@kontrollutvalgfjell.no 

 

 
 

MØTEDATO:  Onsdag 12. februar 2020  

KL.:   13:00  

STED:   Møterom Kommunestyresalen i Folldal kommunehus  

 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører (jf Kommunelovens § 11-5) 

 

 

SAKSLISTE 
 

 

SAK NR. INNHOLD 

 

01/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.19 

03/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget 

04/2020 Vurdering av revisors uavhengighet 

05/2020 Orientering fra rådmann om interne varslingsrutiner 

06/2020 Rutiner for virksomhetsbesøk og initiering av virksomhetsbesøk 

07/2020 Dialogmøte med ordfører 

08/2020 Orienteringssaker 

09/2020 Eventuelt 

 

 

 

 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 

eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 

kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 

møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere 

behandlinger av saken(e). 

 

 

Tolga, 2.februar 2020 

 

 

for 

Odd Hallgeir Øien 

leder i Kontrollutvalget  

 

Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

 

Kopi er sendt: Ordfører, Revisor, ekspedisjonen til offentlig gjennomsyn. 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 01/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  RA   12.02.20      01/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

01/20  Kontrollutvalget      12.02.20 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

Saksliste til møte 12.02.20 

 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 12.02.20 godkjennes. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

 

 

 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 02/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  RA   12.02.20      02/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

02/20  Kontrollutvalget      12.02.20 

 

 

Møteprotokoll fra møte 27.11.19 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 27.11.19 (vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post dagen etter. Protokoll ble godkjent i 

mail fra utvalgets medlemmer etter med noen redaksjonelle endringer. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 27.11.19 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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      Folldal kommune 

MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------- 

Møtested: Kommunestyresalen, Folldal kommunehus 

Møtedato: Onsdag, 27. november 2019  
Tid:  Kl. 13:00 

Saknr. 30-37 

Til stede på møtet: 

Medlemmer: Forfall: 
Odd Hallgeir Øien (SL), leder 

Kolbjørn Kjøllmoen (SP), nestleder 

Grete Skukkestad (AP) 

Brit Kværness (SL) 

Bård Høisen Lohn (SP) 

Vara tilstede: 
Frode Brendryen (SL) Jon Olav Ryen (Sp) 

Rolf Ulsletten (AP) Eva Stuedal (Sp) 

Ellen Grete Kroken (SL) 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Norvald Veland, Ragnhild Aashaug, Torill Bakken 

Fra Revisjon Fjell IKS   Leidulf Skarbø 

Fra politisk ledelse    Ordfører Kristin Langtjernet 

Merknader: 
Det ble gitt en innføring til nye kontrollutvalgsmedlemmer om utvalgets rolle og 

oppgaver, samt presentasjon av sekretariat og revisjon. 

Varamedlemmer var invitert til å delta under møtets første del. 

Møtet ble avsluttet kl. 16.00. 

Folldal, 27.11.19 

Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug 

Møtesekretær 

Neste møte: 12.februar 2020 

vedlegg

https://no.wikipedia.org/wiki/Folldal
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30/2019  Godkjenning av saksliste og innkalling 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 27.11.19 godkjennes. 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas enstemmig. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 27.11.19 godkjennes.  

31/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.19 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.09.19 tas til orientering. 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.09.19 tas til orientering. 

32/2019 Forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging av politiske 
vedtak i Folldal kommune 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune” av 

30.10.19 tas til etterretning. 

Folldal kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen: 

 utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av oppfølgingsrapporter politiske vedtak.

 utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret

om status for iverksetting av vedtak

 anskaffe et oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og

rapportering om status for politiske vedtak.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2019. 

Behandling: 
Sekretariatet opplyste om at det er feil årstall i frist for rådmannens rapportering. Rettes 

redaksjonelt. Rapporten ble diskutert og behandlet 

Sekretariatets forslag med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt. 

Brit Kværness foreslo:  

Kulepkt 3 går ut. 

Nytt kulepkt 3: gjennomgå vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport i et ledermøte. 

Nytt kulepunkt 4: vurdere å anskaffe oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre 

god oppfølging og rapportering om status for politiske vedtak. 

vedlegg
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Kontrollutvalgets vedtak: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune” av 

30.10.19 tas til etterretning. 

Folldal kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen: 

 utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av oppfølgingsrapporter politiske vedtak.

 utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret

om status for iverksetting av vedtak

 gjennomgå vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport i et ledermøte.

 vurdere å anskaffe oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og

rapportering om status for politiske vedtak.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020. 

33/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Folldal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon 

Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20. 

Behandling: 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Folldal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon 

Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20. 

34/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024  

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Folldal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. 

Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20 

Behandling: 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Folldal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. 

Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20 

35/2019 Årsplan og møteplan 2020 for kontrollutvalget i 
Folldal kommune 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

vedlegg
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Årsplan for 2020 vedtas. 

 Møtene starter til vanlig kl. 13:00

 Møtestedet er til vanlig Folldal Kommunehus, fortrinnsvis Kommunestyresalen.

 Møtedatoene er:

o Onsdag 12.02.20

o Onsdag 22.04.20

o Onsdag 03.06.20

o Onsdag 16.10.20

o Onsdag 04.12.20

Behandling: 

Den 16.oktober endres til den 14.oktober. 

Utvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk.  

Den andre og de to siste møtedatoene i sekretariatets vedtaksforslag endres til: 

Onsdag 29.04.20 

Onsdag 14.10.20 

Onsdag 02.12.20 

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk, som planlegges på møtet den 

12. februar og gjennomføres den 3.juni.

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsplan for 2020 vedtas.  

 Møtene starter til vanlig kl. 13:00

 Møtestedet er til vanlig Folldal Kommunehus, fortrinnsvis Kommunestyresalen.

 Møtedatoene er:

o Onsdag 12.02.20

o Onsdag 29.04.20

o Onsdag 03.06.20

o Onsdag 14.10.20

o Onsdag 02.12.20

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk i 2020. Det planlegges på 

møtet den 12. februar og gjennomføres den 3.juni. 

36/2019 Orienteringssaker 

Orienteringssaker 

 Orienteringssak 1: NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 2020

o Vedlagt program og invitasjon til NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 2020 som

av holdes på Gardemoen 29. – 30. januar 2020.

Kontrollutvalget oppfordres til å vurdere deltakelse/påmelding.

Program/påmelding:

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

vedlegg

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020
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Sakene tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker å delta på kontrollutvalgskonferansen 

på Gardermoen i januar. Påmelding gjøres av sekretariatet etter møtet. 

37/2019 Eventuelt 

Eventuelt 

Kontrollutvalgets behandling:  

Brit Kværness ønsket at kontrollutvalget diskuterer hvordan man forholder seg til 

varslingssaker. Hun henviste til rutinen som Folldal kommune har om at varslingssaker 

alternativt kan varsles til kontrollutvalget.  

Kontrollutvalgets behandling: 

Kontrollutvalget ønsker at rådmannen på neste møte kan orientere om rutinen «Rutiner 

for intern varsling av kritikkverdige forhold i Folldal kommune». Det som et grunnlag for 

hvordan kontrollutvalget håndterer slike saker. 

vedlegg



MØTEBOK 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 03/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 12.02.20   03/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

03/20  Kontrollutvalget 12.02.20 

Kommunestyret 

Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 

Saksdokumenter: 

- Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 (følger som eget vedlegg)

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. 

Rapporteringen skjer dels løpende ved at rapporter sendes til kommunestyret for 

sluttbehandling, samt at meldinger om oppfølging av rapporter oversendes 

kommunestyret til orientering. Som et ledd i rapporteringen vil årsmeldingen være et 

nyttig dokument. 

Sekretariatet har laget en oppsummering over kontrollutvalgets aktivitet i 2019. Det 

gjøres oppmerksom på at forskriftshenvisningene i årsmeldingen er gjort etter 

Kontrollutvalgsforskrift av 2004 og kommunelov gjeldende før konstitueringen av nytt 

kommunestyre da mesteparten av aktiviteten skjedde før konstituering. 

Kontrollutvalget vil under behandlingen gjennomgå vedlagte utkast til årsmelding, foreta 

eventuelle korrigeringer og endringer. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



 Utarbeidet av sekretariatet  
Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal 12.02.2020, sak 03/20 

ÅRSMELDING 2019
KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL 

vedlegg
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Innhold 

Innledning .............................................................................................................................................. 3 

Kontrollutvalgets sammensetning (§2) .................................................................................................. 3 

Antall saker til behandling ..................................................................................................................... 4 

Innkalling av administrative leder, evt. andre til kontrollutvalgets møter ............................................. 4 

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver (§4) ............................................................................................ 4 

Uttalelse om årsregnskap (§7) ................................................................................................................ 4 

Forvaltningsrevisjon (§9) ....................................................................................................................... 5 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon (§ 10).......................................................................... 5 

Selskapskontroll og rapportering til kommunestyret (§13-15) .............................................................. 6 

Valg av revisjonsordning. Valg av revisor (§ 16) .................................................................................. 6 

Særlige oppgaver for kontrollutvalget (§18) .......................................................................................... 7 

Saksbehandling. Møte- og talerett i kontrollutvalgets møter (§ 19) ...................................................... 7 

Saksbehandling og sekretariat (§20) ...................................................................................................... 7 

Oppfølging av revisjonsmerknader (§ 8) ............................................................................................... 8 

Andre oppgaver ...................................................................................................................................... 8 

Saker behandlet i Folldal kontrollutvalg i 2019 ..................................................................................... 9 

Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret ............................................................................... 10 

vedlegg
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Innledning 

Årsmeldingen omfatter tidsrommet 1.1.2019 til 31.12.2019. Meldingen gir oversikt over medlemmer 

og varamedlemmer i kontrollutvalget, møter, opplysning om antall saker, og utvalgets arbeid. 

Rammene for kontrollutvalgets arbeid er fastsatt i forskrift om revisjon og kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet 15.juni 

2004 med virkning fra 1.juli samme år.  

Ny kommunelov og forskrift for kontrollutvalg og revisjon trådte i kraft fra og med det 

konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 

2019–2023. Noe av rammene for kontrollutvalgets virksomhet er tatt inn i ny kommunelov, og noe 

er fremdeles i forskriften, som for øvrig er slått sammen med revisjonsforskriften. 

Denne årsmeldingen følger i sin oppbygging den gamle kontrollutvalgforskriftens inndeling så langt 

det er praktisk mulig i og med at mesteparten av årets virksomhet foregikk før konstitueringen. Der 

det gis referanse til saksnummer, gjelder det kontrollutvalgets saksnummer. Der det gis referanse til 

kapitler og paragrafer uten annen angivelse, viser disse til kontrollutvalgsforskriften  

Kontrollutvalgets sammensetning (§2) 

Kontrollutvalg for perioden 2015-2019 ble valgt i Kommunestyret, sak 52/15, den 29.10.15. 

Kontrollutvalget har i denne perioden slik sammensetning: 

Leder : Kolbjørn Kjøllmoen (SP) 

Nestleder : Rolf Ulsletten (AP) 

Medlem : Kari Brun Moen (SL) 

Varamedlem : Bård H. Lohn (SP) 

Varamedlem : Liv Jorunn Brekken (AP) 

Varamedlem : Odd Hallgeir Øien (SL) 

Ved kommunestyrets konstituering etter valget i sak 55/2019 ble nytt kontrollutvalg valgt. De fikk da 

5 representanter og 5 vararepresentanter jamfør ny kommunelov §23-1: Sammensetningen for 

perioden 2019-2023 ble da følgende: 

Medlem: Personlig varamedlem:  

1. Odd Hallgeir Øien (SL), leder Frode Brendryen (SL)  

2. Kolbjørn Kjøllmoen (SP), nestleder Jon Olav Ryen (SP)  

3. Grete Skukkestad (AP) Rolf Ulsletten (AP)  

4. Brit Kværness (Samlingslista) Ellen Grete Kroken (SL) 

5. Bård Høisen Lohn (SP) Eva Stuedal (SP)  

vedlegg
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Antall saker til behandling 

Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 5 møter og behandlet 37 saker. Tilsvarende tall i 2018 viser 5 

møter og 36 saker. 

Innkalling av administrative leder, evt. andre til kontrollutvalgets møter 

Kontrollutvalget har i 2018 innkalt følgende til sine møter: 

 Rådmann og økonomisjef til behandling av kommunens årsregnskap (møte 24.04.19, sak

11/19)

 Økonomisjef under behandling av Kontrollrapport 2018 fra Skatteetaten, møte 24.04.19 (sak

12/19)

 Rådmann og økonomisjef ved oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging av

samhandlingsreformen i pleie- og omsorgstjenesten møtet 06.10.18 (sak 25/18)

 Rådmann deltok i møte 25.09.19 under behandling av Varslingssak 1(25/2019) og

varslingssak 2(26/2019)

 Ordfører Hilde F. Tveråen var tilstede på møtet 24.04.19, 26.08.19 og 25.09.19

 Ordfører Kristin Langtjernet var tilstede på møte 27.11.19

 Revisor har vært til stede i samtlige avholdte møter i kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver (§4) 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne 

av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Revisors uavhengighetserklæring 2019 ble behandlet og godkjent i møte 20.02.19 (sak 04/19) 

Uttalelse om årsregnskap (§7) 

Etter § 7 i forskrift om kontrollutvalg skal utvalget når det blir forelagt en revisjonsberetning  

fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen avgis til 

kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn 

til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.  

Kontrollutvalget avga sin uttalelse til kommunestyret om Folldal kommunes årsregnskap for 2017 i 

møte 24.04.19 (sak 11/18).  

vedlegg
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Forvaltningsrevisjon (§9) 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i 

samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.  

Kontrollutvalget behandlet forslag til prosjektbeskrivelse i møte den 06.12.18, sak 33/18: 

"Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune". 

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget i møte 27.11.19 (sak 32/19) med følgende vedtak: 

Folldal kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen: 

 Utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av oppfølgingsrapporter politiske vedtak.

 Utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om

status for iverksetting av vedtak.

 Gjennomgå vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport i et ledermøte

 Vurdere å anskaffe oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og

rapportering om status for politiske vedtak.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20. 

Kommunestyret behandlet rapporten i møte 12.12.19 sak 367/19.  Kontrollutvalgets innstilling ble 

enstemmig vedtatt. 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon (§ 10) 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut 

fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 

på de ulike sektorer og virksomheter. 

Kontrollutvalget behandlet i møte 14.09.16 sak 26/16 Overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon for 2016-2019.  Planen ble behandlet i kommunestyret 17.11.16 sak 56/16. 

Kontrollutvalget innstilling til kommunestyret var som følger: 

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

1. ”Oppfølging og etterlevelse av Energi- og klimaplan for Folldal 2016-2019”

2. ”Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak”

3. ”Kommunens praktisering av selvkostprinsippet”

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS. 

vedlegg
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Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser 

mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 

Kommunestyrets vedtak i møte 17.11.16 ble som følger: 

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas med følgende prioriterte prosjekter: 

1. "Oppfølging og etterlevelse av Energi- og klimaplan for Folldal 2016-2019"

2. "Pleie og omsorgstilbudet i Folldal kommune etter implementering av

Samhandlingsreformen"

3. "Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak"

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS.  Kontrollutvalget gis myndighet til å 

foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon i kommunen og selskaper. 

Selskapskontroll og rapportering til kommunestyret (§13-15) 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal 

vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. 

Kontrollutvalget behandlet i sak 33/16, den 16.11.16; «Plan for selskapskontroll i perioden 2016-

2019.»  Innstilling er oversendt for endelig behandling i kommunestyret vil skje i 

kommunestyremøte den 9. februar 2017. 

Kontrollutvalget gjorde i sak 05/2019 følgende vedtak om selskapskontroll i 2019: 

«Kontrollutvalget besluttet å gjennomføre selskapskontroll i Abakus AS i tilfelle øvrige 

eierkommuner i Abakus AS gjør de samme vurderinger». 

Det ble ikke grunnlag for å gjennomføre en slik selskapskontroll i 2019. 

Valg av revisjonsordning. Valg av revisor (§ 16) 

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne 

revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. 

Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

Folldal kommune var for 2019 deleier i Revisjon Fjell IKS som leverte revisjonsoppgaver til 

kommunen i henhold til lover og forskrifter om kommunal revisjon. 

vedlegg
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Kommunestyret vedtok den 12 .september i K-sak 46/19 å gå inn i Revisjon Midt-Norge SA fra og 
med 1.januar 2020. Revisjon Fjell IKS oppløses den 31.desember 2019. Det er inngått en 
intensjonsavtale mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge SA som legges til grunn for den 
framtidige deltakelsen i Revisjon Midt-Norge SA.  

Særlige oppgaver for kontrollutvalget (§18) 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal 

følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret 

eller fylkestinget. 

Kontrollutvalget behandlet budsjett 2020 for egen virksomhet innenfor kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen i møte 26.08.19 (sak 22/19).  

Saksbehandling. Møte- og talerett i kontrollutvalgets møter (§ 19) 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes dersom utvalget skal behandle 

opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommuneloven § 31 nr. 3 siste punktum gjelder 

tilsvarende.  

Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører eller fylkesordfører og 

kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlig(e) revisor(er). Innkallingen skal inneholde en oversikt 

over de saker som skal behandles samt saksdokumenter.  

Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan 

forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors 

tilsettingsforhold behandles. 

Saker skal sendes ut senest én uke før møtet er avholdt. I tillegg legges de ut til offentlig gjennomsyn 

i Folldal kommunehus.  

Saksdokumentene offentliggjøres samtidig på kommunene hjemmeside og på Kontrollutvalg Fjell 

IKS sin side for kontrollutvalg: www.konfjell.no. 

Alle saksdokumenter sendes medlemmene (med ev. unntak av saker unntatt offentlighet) digitalt. 

Kopi av innkallingen sendes i tillegg til ordfører og revisor. 

Revisor har møtt til samtlige av kontrollutvalgets møter. Ordfører har vært tilstede på 4 av 5 møter i 

2019.  

Saksbehandling og sekretariat (§20) 

vedlegg
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Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget 

er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

Folldal kommune er deleier i Kontrollutvalg Fjell IKS som leverer sekretariatstjenester til 

kommunen i henhold til forskrift for kontrollutvalg. 

Oppfølging av revisjonsmerknader (§ 8) 

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 

§ 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.

Det er ikke behandlet slike revisjonsmerknader eller nummererte brev i 2019. 

Andre oppgaver 

Kontrollutvalget er ikke forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra 

kommunestyret, eller der det framgår av revisjonsforskriften. Når det gjelder henvendelser fra andre 

enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under 

utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.  

Kontrollutvalget har behandlet følgende saker i tillegg til oppgaver nedfelt i forskriften: 

 Oppfølging av Skatteoppkreverens kontrollrapport for 2018 vedrørende gitte pålegg knyttet

til skatteoppkreverfunksjon (sak 08/19 den 20.02.19 og 12/19 den 24.04.19).

 Innkommet varselsak hvor det hevdes at det er manglende oppfølging fra kommunen(sak

18/19 den 26.08.19 og 25/19 den 25.09.19)

 Innkommet varselsak som omhandlet

1. påstått kritikkverdige forhold av behandling av ansatt

2. feil eller mangelfull bruk av lovhjemler i vedtakssaker

Begge sakene behandlet i sak 19/19 den 26.08.18 og sak 26/19 den 25.09.19) 

 Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid i sak 28/19 den 25.09.19

 Møteplan 2019

 Diverse orienteringssaker

 Kontrollutvalget var representert på KKRF sin kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i

januar 2019.

På det første møtet for nytt utvalg fikk medlemmer og varamedlemmer en gjennomgang av 

kontrollutvalgets oppgaver og ansvar. 

vedlegg
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Saker behandlet i Folldal kontrollutvalg i 2019 

Møte 20. februar 2019 
01/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 06.12.18 

03/2019 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget 

04/2019 Vurdering av revisors uavhengighet 

05/2019 Vurdering av selskapskontroll i Folldal kommune i 2019 

06/2019 Orienteringssaker 

07/2019 Eventuelt 

Møte 24. april 2019 
09/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

10/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 20.02.18 

11/2019 Årsregnskap 2018 Folldal kommune 

12/2019 Kontrollrapport 2018 Skatteetaten – oppfølging sak 08/19 

13/2019 Forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen – rapport fra rådmann 

14/2019 Orienteringssaker 

15/2019 Eventuelt 

Møte 26. august 2019 
16/2019 Godkjenning av sakliste og innkalling 

17/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.19 

18/2019 Varslingssak (unnt. off.) 

19/2019 Varslingssak (unnt. off.) 

20/2019 Orienteringssaker 

21/2019 Eventuelt 

22/2019 Budsjett 2020 

Møte 25. september 2019 
23/2019 Godkjenning av sakliste og innkalling 

24/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.19 

25/2019 Varslingssak – Innkommet sak 1 (unnt. off.) 

26/2019 Varslingssak – Innkommet sak 2 (unnt. off.) 

27/2019 Orienteringssaker 

28/2019 Egenevaluering av kontrollutvalget arbeid 

29/2019 Eventuelt 

Møte 27. november 2019 
30/2019 Godkjenning av sakliste og innkalling 

31/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.19 til orientering 

32/2019 Forvaltningsrevisjonsrapport; Oppfølging av politiske vedtak i Folldal 

kommune 

33/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2024 

vedlegg
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34/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for 

eierskapskontroll 2020-2024  

35/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020 

36/2019 Orienteringssaker 

37/2019 Eventuelt 

Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret 

Kontrollutvalget rapporterer årlig til kommunestyret i form av årsmelding for kontroll og 

tilsynsarbeidet i kommunen. 

I tillegg oversendes møteprotokollene. 

Folldal, 12.02.2020 

Odd Hallgeir Øien 
________________________ 

Odd Hallgeir Øien     Ragnhild Aashaug
Leder i kontrollutvalget          _________________________  

 Ragnhild Aashaug 

Kontrollutvalg Fjell IKS (sekr.) 

vedlegg
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 04/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 12.02.02      04/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

04/20  Kontrollutvalget 12.02.02 

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til forskrift om 
revisjon 

Saksdokumenter: 

Brev av 20.12.2019 fra Revisjon Midt-Norge SA med egenvurdering av oppdragsansvarlig 

revisors uavhengighet. 

Saksframlegg: 

Kommuneloven § 24-4 omtaler at revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i §16- §19 presiserer kravene til revisors 

uavhengighet. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 

årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. En del av dette påse-ansvaret ligger i 

det å sikre at revisor er uavhengig. 

I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 

kontrollutvalget. 

Oppdragsansvarlig revisor og revisors medarbeidere på oppdraget skal være uavhengige. 

Det skal ikke foreligge særegne forhold som kan svekke uavhengigheten eller 

objektiviteten i gjennomføringen av revisjonen. Dette innebærer blant annet at de ikke 

kan: 

 inneha andre stillinger, eller være medlem av styrende organer, hos kommunen eller

virksomhet som kommunen har økonomisk interesse i

 «delta i eller ha funksjoner i» annen virksomhet dersom dette er i konflikt med rollen

som revisor for kommunen

Det er også relevant for vurderingen av uavhengighet om revisors nærstående eller 

revisors medarbeidere har tilknytning til kommunen. 

Det er videre lagt begrensninger på hvilke andre tjenester revisor kan levere til 

kommunen. Dette gjelder: 

 rådgivningstjenester, dersom disse er egnet til å reise tvil om revisors uavhengighet

 tjenester som hører inn under reviderte ledelses- og kontrolloppgaver i kommunen

 å opptre som fullmektig for kommunen

De som utfører revisjon for kommunen skal selv vurdere sin uavhengighet fortløpende. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 04/2020 

Sakvurdering: 

Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 

revisor for Folldal kommune, Svein Magne Evavold i Revisjon Midt-Norge SA.  

Vurderingen er datert 20.desember 2019. 

 

 

I følge FKT sin veileder for «Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor, så 

kan følgende spørsmål stilles til uavhengighetserklæringen: 

 

1. Om leveransen av andre tjenester enn revisjon eksempelvis rådgivning, utgjør en 

trussel mot revisors uavhengighet 

2. Om revisjonsselskapet har regler for hvilke tjenesteleveranser det kan påta seg 

utenom revisjonsoppgavene og for individuelle og/eller samlede 

honorarbegrensinger 

3. Om eventuelle krav i oppdragsavtalen om rotasjon av oppdragsansvarlig 

etterfølges. 

 

Disse spørsmålene er stilt Revisjon Midt-Norge, og de har svart følgende: 

 

1. Uavhengighetserklæringen inneholder opplysninger om rådgivning. Vi yter ikke rådgivning 
som setter vår rolle som revisor i fare. 

2. Det utarbeides årlige leveranseavtaler med alle kommuneoppdragene. Denne 

avtalen regulerer hva som inngår i avtalene med kommunene. 

Vi leverer de lovpålagte oppgavene og veiledning tilknyttet lovpålagt revisjon. 

Andre oppgaver må avtales spesielt og vil da bli regulert i egne avtaler.  

3. Det er ikke avtalt noe knyttet til rotasjon av oppdragsansvarlig revisor. 

 

 

Ut fra kravene i kommunelovens § § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon i §16 

- §19, så er sekretariatet av den oppfatning at oppdragsansvarlig revisor har gjort en 

vurdering av sin uavhengighet som lov og forskrift krever. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til 

oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring. 

 

Behandling: 

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

 



1VI RevISIOn

Egenvu巾ering av uavhengighet:

Fo=dal kommune

Komm…eioven § 24-4 og forskrift om kontro=utvaig og revi?jon §16- i19 sette「 krav tiI reviso「s

uavhengighet, Kravene er beskrevet i bestemmeIsene, Dette dokumentet beskriver revisors

egenvurdering og ska=vareta krav i forskriften,

Ansettelsesforhold �UndertegnedeharikkeansetteIsesfo「holdiand「est冊ngeremi 

revi?jonsseiskapet 

Medlemistyrende �Unde巾egnedeerikkemedlemistyrendeo「ganerinoenvirksomhet 

organer �SOm　Fo=daIkommunedeltari, 

Deltaellerinneha �Undertegnededeltarikkeie=erinneharfunk$oneriannenvi「ksomhet 

funk申oneriamen �SOmkan佃ret旧nteressekonfliktelie「svekkett冊ttiI「oilensom 

virksomhe寄somkan 向reti=nteressekon耶kt ei○ersvekketti11it �「eVISO「, 

Naerstaende �Unde重egnedeharikken暴rst8endesomharensiiktilknytningtil 

Fo=daIkommuneatdetteharbetydningforminuavhengighetog 

Objektivitetiutf8reIsenav「evisjonsoppdraget. 

Radgivnings-elierandre �Undertegnedebekrefte「atdetikkeerytetr8dgivningeIierand「e 

寄enestersome「egnet �句enesteroverforFoIldalkommunesomeravensiikartatdette 

tiIapavirkerevisors habiiitet �kommerikonflik[meddennebestemmeisen, 

Fのrsliketjenesterut向res,Vurdere「reviso「「紬givningenseIier 

句enestensartiforhoIdtiIreviso「SuaVhengighetogobjektivitet, 

Dersomrevisorkonkluderermedatutovelseavsiiktjenestekommeri 

konfliktmedbestemmeiseniforskriftens§16,ut向rerrevisorikke 

tjenesten,Hve直enkeIttiifeIlevurderessaerskilt. 

Revisorvilkumebesvaresp即sm割/henvendeIsersome「abetrakte 

SOmVeiIedningogbistandogikkerevisjon.SIikeveiiedningerskjer 

medva「somhetogp8enmatesomikkebinderopprevisorssenere 

「evisjons-Ogkontrolivurderinger, 

Tienesterunde「 �UndertegnedebekrefteratdetikkeytestjenesteroverforFo=dai 

(fyikes)kommunens �kommunesomhのrerinnunderkommunensegneIedeIses-Og 

egne獲ede書ses-Og kontroil-OppgaVer �kontroIIoppgaver. 

OpptresomfulImektig �UndertegnedebekrefteratverkenrevisorelierRevi?jonMidトNorgeSA 

fb「den嶋Visionspliktige �OPPtrerSOmfulimektigforFoIIda上 

Åれdresae「egneforhold �Undertegnedetennerikketilandresaeregneforholdsomeregnettiia 

SVekket冊entiiminuavhengighetogobjektivitet. 

Oppdai, 20,12,2019

/名紹紹
OppdragsansvarIig 「evisor

vedlegg
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 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 05/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  RA   12.02.20     05/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

05/20  Kontrollutvalget      12.02.20 

 

Orientering fra rådmannen om interne varslingsrutiner for kritikkverdige 
forhold 
 

Saksdokumenter: 

- Rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold i Folldal kommune, av 26.01.17 

 

Saksframlegg: 

 

Vedlagt er varslingsrutinene som i utgangspunktet ble vedtatt i AMU i 2009;  
«Rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold i Folldal kommune.» 

Rutinene ble behandlet i administrasjonsutvalget etter forvaltningsrevisjon  i 2016, og 

vedtatt der i 2017.   

 
Under eventuelt i sak 37/2019 den 27.november 2019 gjorde kontrollutvalget følgende 

vedtak: 

 

«Kontrollutvalget ønsker at rådmannen på neste møte kan orientere om rutinen «Rutiner 

for intern varsling av kritikkverdige forhold i Folldal kommune». Det som et grunnlag for 

hvordan kontrollutvalget håndterer slike saker.» 

 

I diskusjonen forut for vedtaket ble det diskutert hvordan kontrollutvalget forholder seg 

til varslingssaker dersom det kommer varslingssaker om kritikkverdige forhold. På den 

bakgrunn kom kontrollutvalget frem til at de ønsket en gjennomgang av Folldal 

kommune sin rutine for varslingssaker av kritikkverdige forhold. Av rutinen fremgår det 

at varslingssaker alternativt kan varsles til kontrollutvalget.  

 

På denne bakgrunn har sekretariatet forespurt rådmann Torill Tjeldnes om en 

gjennomgang/orientering av Folldal kommune sin rutine for intern varsling av 

kritikkverdige forhold. 

 

  
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar gjennomgangen av «Rutiner for intern varsling av kritikkverdige 

forhold i Folldal kommune» til orientering.  

 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 



NAVN 

RUTINER FOR INTERN VARSLING 

AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I 

FOLLDAL KOMMUNE 

Dato: 

09.02.09 

x Intern 

_ Ekstern 

_ Sjekkliste 

(sett kryss) ENHET/NUMMER 

Rådmannen 

Behandlet av 

Administrasjonsutvalget 26.01.2017      

Sist revidert: 

09.02.2009 

Hensikt Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre 

noe med det. Hensikt med varslingen er å rette opp kritikkverdige 

forhold. Kritikkverdige forhold er forhold som er brudd på lov, 

interne regler/retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. 

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være: 

 Forhold som kan medføre fare for liv og helse

 Mobbing og trakassering

 Korrupsjon

 Maktmisbruk

 Underslag, tyveri og økonomiske misligheter

 Brudd på taushetsplikt

 Diskriminering

Rutinen beskriver hvordan man skal gå fram for å varsle forsvarlig. 

Ansvarsforhold Alle ansatte i Folldal kommune kan varsle om kritikkverdige forhold 

etter denne rutinen. I noen tilfeller har den ansatte plikt til å varsle. 

Leder eller den som mottar varselet har ansvar for å følge opp.  

Beslektede 

rutiner 

Avvikshåndtering og forbedringstiltak (egen tjenestebeskrivelse) 

Registrering av mindre skader, ulykker og nesten-ulykker (HMS 

rutine) 

Konflikthåndtering – saksgang og ansvar.  (egen tjenestebeskrivelse) 

Lover og retningslinjer 

Gjeldende lov og 

regelverk 

Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3.6. 

Om varslingsplikt se: 

Arbeidsmiljøloven (AML)§ 2 – 3 nr 2 

Helsepersonelloven § 17 

Straffeloven §§ 139 og 172 

Barnevernloven § 6 – 4 

vedlegg



Rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold i 

Folldal kommune  

Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3.6. 

Folldal kommune, om varsling 

Rådmannen 

Side 2 av 5 

Rutinen 

1. Det er ønskelig at alle medarbeidere varsler om kritikkverdige forhold.

Medarbeidere har mulighet til bistand fra tillitsvalgt eller verneombud i hele

prosessen. Med mindre det er en varslingsplikt etter loven (se over) bør du varsle i

form av en ordinær avviksmelding først (se flytskjema)

2. Varslingen skal være forsvarlig, og det skal ikke gjengjeldes som følge av

varslingen. Jf AML § 2.4 ”Gjengjeldelse mot arbeidstaker som på en lojal måte

varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten er forbudt”.

3. Varsling via dette skjemaet er forsvarlig, husk imidlertid at du som varsler skal ha

belegg for det du varsler om.

4. Varsling i samsvar med varslingsplikt nedfelt i lov er også alltid forsvarlig.

5. Du bør levere varselet til nærmeste leder eller tillitsvalgt/verneombud.

6. Leder/verneombud rapporterer til enhetsleder. Enhetsledere rapporterer til

rådmannen.

7. I særlige tilfeller kan du også levere varselet til rådmannen, personalkonsulenten,

økonomisjefen,  hovedvernombudet eller leder for kontrollutvalget.

8. Folldal kommune ønsker at varselet skal underskrives med navn. Da kan

kommunen innhente ytterligere opplysninger fra varsler og gi tilbakemelding til

varsleren om hva som gjøres med forholdet. Du kan likevel velge å varsle

anonymt.

8. Varsler vil få tilbakemelding innen 14 dager om hva som skjer med saken. Varsler

har ikke krav på blitt gjort kjent med utfallet av undersøkelsen.

Dokumentasjon Skjema for intern varsling av kritikkverdige forhold bør brukes. 

Varsel etter disse rutinene journalføres når varselet er mottatt, og 

vurderes i forhold til offentlighetsloven. For å sikre fortrolighet til 

varsler kan varslers identitet unntas offentlighet hvis varsler ber om 

det.  Når saken er ferdigbehandlet vil den bli arkivert i 

sentralarkivet.  

vedlegg



Rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold i 

Folldal kommune  

Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3.6. 

Folldal kommune, om varsling 

Rådmannen 

Side 3 av 5 

FLYTSKJEMA 

     Det er varslingsplikt etter lov 

Ikke varslingsplikt (annen uønsket hendelse) 

 

 

 

til nærmeste leder, 

(eventuelt tillitsvalgt 

eller verneombud) 

Alternativt: varsling 

til stab eller 

hovedverneombud 

Alternativt: varsling 

til kontrollutvalget 

Meldingen behandles 

administrativt, og forslag 

til forbedring/tiltak 

kommer fram. 

Behandling, 

forslag til 

tiltak 

Endelig 

behandling i 

kommunestyret 

Tiltak 

gjennomføres 

Rapportering 

om 

avviksmeldin

ger og tiltak 

til rådmannen 

månedlig 

Hendelse som gjør 

varsling nødvendig 

Fyll ut skjema, og send varsel til 

rådmannen eller direkte til 

tilsynsmyndighet  

Fyll ut skjema så godt 

som mulig, og send 

dette videre 

Tilbakemelding 

til den som har 

meldt – fra den 

som mottok 

meldingen 

Meldingen behandles og sendes 

rett (tilsyns-)myndighet 

vedlegg



Rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold i 

Folldal kommune  

Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3.6. 

Folldal kommune, om varsling 

Rådmannen 

Side 4 av 5 

Jeg ønsker å varsle om følgende kritikkverdige forhold: 

Jeg mener følgende bør gjøres (dersom varsleren ønsker å komme med forslag): 

Dato: Navn: 

Jeg ønsker å være anonym 

Trinn Oppfølging av forholdet Dato 

vedlegg



Rutine for intern varsling av kritikkverdige forhold i 

Folldal kommune  

Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3.6. 

Folldal kommune, om varsling 

Rådmannen 

Side 5 av 5 

1. Varsel mottatt av: 

2. Undersøkelser gjennomført 

3. Konklusjon 

4. Tilbakemelding gitt til varsler 

5. Nødvendig informasjon gitt til den eller de det er varslet om 

6. Tiltak 

7. Videre oppfølging planlagt 

8. Videre oppfølging gjennomført 

vedlegg
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Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 07/2017 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 12.02.20      06/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

06/20  Kontrollutvalget 12.02.20 

Prosedyrer for virksomhetsbesøk og vurdering av aktuelle 
virksomheter for besøk i 2020 

Saksdokumenter: 

- Forslag til prosedyrer for virksomhetsbesøk

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget har i sin årsplan for 2020 lagt inn at det skal gjennomføres 

virksomhetsbesøk den 3.juni, og at initieringen av virksomhetsbesøket gjøres i 

kontrollutvalgsmøtet den 12.februar. 

I flere av sekretariatets kommuner gjennomføres virksomhetsbesøk på bakgrunn av en 

vedtatt prosedyre for virksomhetsbesøk. Dette gjør at både kontrollutvalg og den 

kommunale organisasjonen har en rutine å forholde seg til for hvordan virksomhetsbesøk 

skal foregå. Hensikten med virksomhetsbesøk fremgår også av rutinen. I saken er det 

derfor lagt ved et forslag til prosedyre for virksomhetsbesøk.  

Det er viktig å være tydelig på hensikten med et evt. besøk samt at besøkene må 

planlegges godt. Det er også viktig at utvalget har avklarte roller. Vedlagte forslag til 

prosedyre sier noe om dette, og legges frem til utvalget for diskusjon og behandling. 

Rådmann Torill Tjeldnes har takket ja til komme for å informere om organiseringen av 

kommunen og svare på spørsmål om hvilken virksomhet som bør prioriteres for 

virksomhetsbesøk.  

Saksvurdering: 

Saken er lagt opp til at kontrollutvalget tar stilling til om man vil vedta prosedyre for 

virksomhetsbesøk før man tar stilling til hvilken virksomhet man vil besøke. 

Når det gjelder prosedyrer for virksomhetsbesøk så har sekretariatet god erfaring med 

vedlagte forslag for virksomhetsbesøk. En tydeliggjøring av hensikten er med på å bidra 

til at både kontrollutvalget og den kommunale organisasjonen vet hva som er ønsket. Av 

prosedyren så fremgår det også hvordan et virksomhetsbesøk bør initieres, planlegges 

og gjennomføres. Dette har medført at besøket er godt forberedt når man kommer til 

gjennomføringen av besøket. 

Når det gjelder forberedelse til planleggingen av virksomhetsbesøket, så foreslår 

sekretariatet at kontrollutvalget prioriterer hvilken virksomhet som skal besøkes, samt 

tidspunkt og omfang.  

Sekretariatet vil etter at utvalget har definert ”hvem, når og hvordan” gjøre: 

 Avtale med rådmannen (få navn på kontaktpersoner ved enheten)



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Avtaler med enheten og de som det er ønskelig å møte under besøket (styrer/rektor, 

ansatte, pårørendeforening/FAU, brukere/elever, o.l) 

 Forberedelse av ev. spørsmål til besøket dersom utvalget ønsker det.  

 Innhenting av eventuell dokumentasjon 

Dette er i henhold til vedlagte forslag til prosdyer punkt 4.2.2. 

 

«Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det 

gjøres avtale med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, 

rektor, ansatte, pårørende, brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å 

få tilsendt på forhånd innhentes.  

Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  

Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak 

og innhenter nødvendig dokumentasjon.  

Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket.» 

 

Sekretariatet utarbeider en plan for besøket på bakgrunn av utvalgets behandling i denne 

saken. 

Sekretariatet foreslår at plan for besøket godkjennes i kontrollutvalgets planlagte møte 

29.04.20. 

 

 

Saken legges på denne bakgrunn frem for diskusjon i kontrollutvalget. Kontrollutvalget 

bes ta stilling til: 

1. Om det skal etableres prosedyre for virksomhetsbesøk 

2. Hvilken virksomhet som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang.  

3. Om det skal utarbeides en plan for virksomhetsbesøket som legges frem for 

kontrollutvalget på neste møte den 29.april i henhold til prosedyrens punkt 4.2.2 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Vedlagte forslag til prosedyre for virksomhetsbesøk vedtas. 

2. Virksomhetsbesøk gjennomføres ved xxxxxxx den 3.juni 2020.  

3. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for 

gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 



Forslag til prosedyrer for virksomhetsbesøk i Folldal  kommune for kontrollutvalget, sak 06/20 

Prosedyrer for virksomhetsbesøk 

1. Hensikt
Virksomhetsbesøk skal gjøre kontrollutvalget bedre kjent med den kommunale virksomheten, og 
ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalgets arbeid.  
Et virksomhetsbesøk er et møte mellom kontrollutvalget og en besøkt virksomhet/enhet i 
kommunen. Deltakere fra virksomheten orienterer om sin virksomhet og kontrollutvalgets 
medlemmer stiller spørsmål underveis hvis ønskelig. Det vil være normalt at kontrollutvalget tas 
med på en omvisning i kontorlokaler og eventuelt øvrig anlegg som den besøkte virksomheten 
disponerer.  
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg kunnskap 
om hvordan kommunens virksomheter drives.  
Hjemmelen for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk er fastsatt i kommunelovens § 23-1 om 

kontrollutvalget; Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende 
kontroll på deres vegne». 

Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i diskusjon i kontrollutvalget i 
forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte. Virksomheter som ikke er besøkt tidligere 
er aktuelle, og dersom det er opprettet en ny avdeling/virksomhet vil denne framstå som 
interessant for besøk. Tidligere besøk i en virksomhet kan være bakgrunn for at denne besøkes 
på nytt. Tid som er gått siden virksomheten sist fikk besøk av kontrollutvalget er avgjørende. 
Forhold som ble tatt opp ved tidligere virksomhetsbesøk kan fortsatt være relevante for 
kontrollutvalget.  
Prosedyrene kan også inkludere kommunale foretak og selskap.  

Under besøket kan kontrollutvalget 

 bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen

 undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale

føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert

 sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved

å få orientering om og innsyn i system og rutiner

 få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid

2. Omfang
Prosedyren gjelder for virksomhetsbesøk initiert av kontrollutvalget i Folldal kommune. 

3. Ansvar
Kontrollutvalget har ansvaret for å følge prosedyren. 

vedlegg



Forslag til prosedyrer for virksomhetsbesøk i Folldal  kommune for kontrollutvalget, sak 06/20 

4. Framgangsmåte

4.1 Planlegging  
Kontrollutvalget framsetter i samråd med sekretariatet forslag til virksomheter/enheter som er 

aktuelle for virksomhetsbesøk gjerne i årets første kontrollutvalgsmøte eller ved behov. Det skal 

framgå hvilke enheter som skal besøkes og forslag til tidspunkt for virksomhetsbesøkene. 

4.2 Gjennomføring 
Virksomhetsbesøk har flere faser: 
1. Initiering

2. Forberedelse

3. Virksomhetsbesøket

4. Etterarbeid

4.2.1 Initiering 

Kontrollutvalget vurderer virksomhetsbesøk fortrinnsvis i årets første møte eller ved behov, og 

prioriterer hvilke virksomheter som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang. Rådmannen inviteres 

under behandling av saken.  

4.2.2 Forberedelse 

Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale 
med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende, 
brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes. 
Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  
Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og 
innhenter nødvendig dokumentasjon.   
Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket.  

4.2.3 Virksomhetsbesøket 

Leder i kontrollutvalget leder og avvikler besøket.  
Besøket innledes ved å orientere om kontrollutvalgets arbeid og hensikten med besøket. 
Virksomhetsleder/enhetsleder og andre aktuelle medarbeider deltar og orienterer om virksomheten  
Kontrollutvalget stiller ev. spørsmål underveis. Det gis en sammenfatning/ oppsummering av besøket 
tilslutt. 

4.2.4 Etterarbeid  

Etter møtet lager sekretariatet et oppsummerende notat til kontrollutvalget. 
Notatet behandles av utvalget og videresendes til kommunestyret til orientering. Kopi sendes 
rådmann og enheten som er besøkt.  
Dersom utvalget utarbeider en uttalelse, sendes denne på høring til rådmannen først. 

5. Registrering og arkivering
All framlagt dokumentasjon fra besøket oppbevares hos sekretariatet i 10 år. Referater og 
oversikter fra gjennomførte virksomhetsbesøk arkiveres også hos sekretariatet. 

vedlegg
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 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 07/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  RA   12.02.20      07/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

07/20  Kontrollutvalget      12.02.20 

 

 
 

Dialogmøte med ordfører 
 

Saksdokumenter: 

- Ingen 

 

Saksframlegg: 

Fokus på samhandling mellom kontrollutvalg, sekretariat, revisjon, ordfører og 

administrasjonssjef kan medvirke til at kontrollutvalget lykkes med kontrollarbeidet sitt 

og at arbeidet får tilstrekkelig forankring og effekt i kommunen. 

 

God kommunikasjon med politisk ledelse er derfor avgjørende for at kontrollutvalget skal 

kunne fylle rollen sin.  

 

Selv om ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget kan det være en fordel med et 

særskilt dialogmøte hvor det som kan være spesifikke problemstillinger drøftes.  

Det at ordføreren deltar på kontrollutvalgsmøte, er med på å synliggjøre at 

kontrollutvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan. Dette gir anledning til direkte 

dialog, der kontrollutvalg og ordfører kan utveksle informasjon og oppdatere hverandre 

på aktuelle saker.  

 

Dialogmøtet var satt opp på kontrollutvalgets første møte i møteplanen, og ordfører har 

takket ja til kontrollutvalgets invitasjon til dagens møte. 

 

Sekretariatet har i samarbeid med kontrollutvalgets leder lagt frem noen punkter for 

ordfører som det er ønskelig at ordfører er forberedt på å si litt om. Disse punktene er: 

 

• Kontrollutvalgets er kommunestyrets kontrollorgan. Hvilke forventninger har 

kommunestyret til utvalget? Er det områder ordfører ønsker at kontrollutvalget 

skal ha ekstra fokus på? 

• Aktuelle saker i Folldal kommune som ordfører er opptatt av 

• Hvordan er samspill mellom rådmann/ordfører når det gjelder oppfølging av 

politiske vedtak?  Det er nettopp gjennomført en forvaltningsrevisjon der dette 

var temaet, og kontrollutvalget vil gjerne høre litt om hvordan du synes at 

dette samspillet fungerer. 

• Hvordan synes ordføreren at den kommunale organisasjonen fungerer? Er det 

noe kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på? 

• Hvordan synes ordføreren at forventningene hos bygdefolket til tjenestene 

som Folldal kommune yter harmonerer med tjenestene som gis? 

• Hvordan er den økonomiske bufferen for Folldal kommune til å håndtere 

uforutsette hendelser som f. eks større barnevernssaker? Synes ordfører og 

kommunestyret at den økonomisk forutsigbarheten og kontrollen har gode nok 

rutiner? 
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Ut fra dialogen i møtet kan man komme man frem til saker eller områder som man 

ønsker å fortsette dialogen på   

 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak formes på bakgrunn av dialogen i møte.  

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

 

 

  

Behandling:  

 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 08/20 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 12.02.20     08/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

08/20  Kontrollutvalget 12.02.20 

Orienteringssaker 

 Orienteringssak 1: Vedtatt budsjett for Folldal kommune:
Møteprotokoll fra kommunestyremøtet den 12.12.2019 med vedtatt budsjett

følger vedlagt.

 Orienteringssak 2: Gjennomgang oppfølgingssaker
Oppfølgingssakene gjennomgås i møte. Ingen vedlegg

 Orienteringssak 3: Status sammenslåingsprosess Revisjon Fjell IKS og
Revisjon Midt-Norge SA
Status sammenslåingsprosessen mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-

Norge SA. Midt Norge revisjon har meldt at de ikke har anledning til å orientere

om dette nå, da det er en del som ikke er på plass. Sekretaritatet har hatt et

møte med Revisjon Midt-Norge SA, som det orienteres i møtet. Ingen vedlegg

 Orienteringsak 4: Møte om samordning av tilsyn
Sekretariatet har deltatt på møte om samordning av tilsyn med Fylkesmannen i

Innlandet og vil gi en kort orientering.

 Orienteringssak 5: Kommunebildet 2020
Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet har vurdert 50 indikatorer for hver av

de 46 Innlandskommunene. 2 300 innspill er altså vurdert. Vurderingene bygger

på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn,

økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen.

Kommunene har frist til 21. februar til å komme med innspill.

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kommunal-styring/kommunebilder-

2020/

 Orienteringssak 6: Oppfølging fra forrige utvalg
Forrige kontrollutvalgs egenevaluering samt oversikt over gjennomførte

forvaltningsrevisjoner i Folldal to siste perioder er vedlagt for gjennomgang

 Orienteringssak 7: Meskano AS
Tynset kontrollutvalg fattet den 25.11.19 følgende vedtak: Kontrollutvalget ber

om en orientering fra ordfører Merete Myhre Moen og rådmann Erling Strålberg

angående situasjonen i Meskano AS og eventuelle tiltak på det neste møtet.

Tynset kontrollutvalg har møte 17. februar. Ingen vedlegg.

 Orienteringssak 8: Evaluering av NKRF´s kontrollutvalgskonferanse
Fire av utvalgets medlemmer deltok på konferansen. Sekretariatet oppfordrer til

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kommunal-styring/kommunebilder-2020/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kommunal-styring/kommunebilder-2020/
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en gjennomgang og evaluering.  

 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

 

 

 

 

 



FOLLDAL KOMMUNE 

Folldal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 16 

MØTEPROTOKOLL 

KOMMUNESTYRET 

Møtested: Kommunehuset Nyberg 

Møtedato: 12.12.2019 

Tid:  10:00 – 15.15 

Til stede på møtet: 

Funksjon Navn Forfall  Møtt for 

Leder Kristin Langtjernet 

Medlem Bjørn Kenny Skomakerstuen 

Medlem Martin Grimsbu 

Medlem Bjørnar Brendryen 

Medlem Kjell Brennodden 

Medlem Ida Bårdseng FO 

Medlem Thomas Sauarlia Hagen 

Medlem Bente Fossum 

Medlem Egil Eide 

Medlem Linda Sæteren 

Medlem Bård Kjønsberg 

Medlem Kolbjørn Kjøllmoen 

Medlem Kjetil Streitlien 

Medlem Brit Kværness 

Medlem Øyvind Øien 

Medlem Ronny Bekken Larsen 

Medlem Marina Pettersen 

Varamedlem Gunn Hilde Voll Ida Bårdseng 

Andre Rådmann Torill Tjeldnes 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

Møtet ble avsluttet kl. 15.15 

FOLLDAL, den 12.12.2019 

vedlegg - 1



Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 2 av 16 

BEHANDLEDE SAKER 

Saksnr. Tittel 

67/19 

FORVALTNINGSREVISJON OM KOMMUNENS 

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK  

68/19 

BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGER 2019 

69/19 

FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2020 

70/19 

RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG - 

KULTURBYGG, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET  

71/19 

RULLERING AV KOMMUNENS TILTAKSSTRATEGIER 

FOR SMIL-MIDLER, NY VIRKEPERIODE 2020-2023  

72/19 

SAMARBEIDSAVTALE NAV 

73/19 

EVALUERING AV SKOLEFAGLIG SAMARBEID (TATO) 

74/19 

HØRING OM FRITT SKOLEVALG TIL VIDEREGÅENDE 

SKOLE  

75/19 

MØTEPLAN FOR ADMINISTRASJONSUTVALG, 

FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 2020  

Til innkallingen fra representanten Brit Kværness (Samlingslista). 

Samlingslista har ingen bemerkninger til sakslisten, samtidig ser vi at det er sendt ut ulike 

vedlegg i dagens viktigste sak, budsjettet. Formannskapet har mottatt noen vedlegg og disse 

har blitt endret til kommunestyrets behandling – uten ytterligere forklaring eller merknad i 

utsendelsen.  

Da det er sendt ut ulike vedlegg og det er satt inn opplysninger i tekstdokumentet ikke lar seg 

gjenfinne i talldokumentene, og som det heller ikke er gitt klare svar på i perioden mellom 

gruppemøtene og i dag så er bakgrunnen for å fatte gode vedtak svekket, og kommunestyrets 

behandling av saken vanskeliggjort. Dette mener vi er kritikkverdig – særlig tatt i betrakting 

av alvorligheten av saken. Denne merknaden bes protokollført.  

vedlegg - 1



Folldal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 3 av 16 

Innledningsvis i budsjettsaken redegjorde rådmann og økonomisjef om gangen i forhold til 

hovedoversiktene. Hovedoversikter som er i samsvar med bestemmelsene i forskrift om 

økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner ble 

utsendt til formannskapet før deres behandling, og har fulgt saken siden. Det følger av den nye 

kommuneloven at det er dette oppsettet kommunene skal bruke for budsjett 2020.  

67/19 

FORVALTNINGSREVISJON OM KOMMUNENS OPPFØLGING AV POLITISKE 

VEDTAK   

Innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune” av 

30.10.19 tas til etterretning. 

Folldal kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen: 

 utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av oppfølgingsrapporter politiske vedtak.

 utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om

status for iverksetting av vedtak

 gjennomgå vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport i et ledermøte.

 vurdere å anskaffe oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og

rapportering om status for politiske vedtak.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020. 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune” av 

30.10.19 tas til etterretning. 

Folldal kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen: 

 utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av oppfølgingsrapporter politiske vedtak.

 utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om

status for iverksetting av vedtak

 gjennomgå vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport i et ledermøte.

 vurdere å anskaffe oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og

rapportering om status for politiske vedtak.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020. 

68/19 

BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGER 2019 

Innstilling: 
Regnskap 

hittil Budsjett 

Prosjekt inkl. endr Avvik Forbruk i % Justering Mva 

ALLE 2 345 085 4 925 000 -2 579 915 47,62 
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1514 EGENKAP. INNSKUDD KLP 506 371 580 000 -73 629 87,31 -74 000

3824 PERSONLØFTERE FBSS -18 41 755 225 000 -183 245 18,56 

3843 NETTBRETT/TELEFONER FBSS 28 640 200 000 -171 360 14,32 

3850 PROSJEKTERING MOT/OMSORGSBOLIGER 90 951 170 000 -79 049 53,50 -79 000 ja 

5016 RESEPSJON NYBERG 15 72 661 0 72 661 0,00 73 000 ja 

5018 LEGEKONTOR DEL 2 735 191 0 735 191 0,00 735 000 ja 

5020 ENØK-TILTAK 2018 8 000 0 8 000 0,00 8 000 ja 

5021 NYBERG, KJØKKEN7BRANNVARSLING -18 49 721 0 49 721 0,00 50 000 ja 

5022 NYBERG TAK 0 400 000 -400 000 0,00 300 000 ja 

5023 RENHOLDSTEKNOLOGI 123 595 0 123 595 0,00 300 000 ja 

5308 SOLSKJERMING BARNEHAGE 116 009 200 000 -83 991 58,00 -84 000 ja 

5309 AKTIVITETSANLEGG 58 200 400 000 -341 800 14,55 

5350 SVØMMEHALL/IDRETTSHALL 115 236 350 000 -234 764 32,92 

5401 SALG EIENDOM 34 106 0 34 106 0,00 

5416 OMBYGGING FBSS -18 184 490 300 000 -115 510 61,50 

5524 OLJETANK BIOOLJE DALEN SKULE 0 150 000 -150 000 0,00 

5525 OPPVASKMASKINER OMSORGSBOLIGER 0 250 000 -250 000 0,00 -250 000 ja 

6222 LEDNINGSNETT/BRØNNER VANN -18 126 708 550 000 -423 292 23,04 

6317 SANERING KUMMER KLOAKK -18 0 550 000 -550 000 0,00 

6534 EGENANDEL DUGNADSFIBER -18 53 451 0 53 451 0,00 

6535 GATELYS FV 704 0 600 000 -600 000 0,00 -500 000 ja 

479 000 

Finansieres ved lån og ubrukte lånemidler kr 479.000,-. 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Regnskap 

hittil Budsjett 

Prosjekt inkl. endr Avvik Forbruk i % Justering Mva 

ALLE 2 345 085 4 925 000 -2 579 915 47,62 

1514 EGENKAP. INNSKUDD KLP 506 371 580 000 -73 629 87,31 -74 000

3824 PERSONLØFTERE FBSS -18 41 755 225 000 -183 245 18,56 

3843 NETTBRETT/TELEFONER FBSS 28 640 200 000 -171 360 14,32 

3850 PROSJEKTERING MOT/OMSORGSBOLIGER 90 951 170 000 -79 049 53,50 -79 000 ja 

5016 RESEPSJON NYBERG 15 72 661 0 72 661 0,00 73 000 ja 

5018 LEGEKONTOR DEL 2 735 191 0 735 191 0,00 735 000 ja 

5020 ENØK-TILTAK 2018 8 000 0 8 000 0,00 8 000 ja 

5021 NYBERG, KJØKKEN7BRANNVARSLING -18 49 721 0 49 721 0,00 50 000 ja 

5022 NYBERG TAK 0 400 000 -400 000 0,00 300 000 ja 

5023 RENHOLDSTEKNOLOGI 123 595 0 123 595 0,00 300 000 ja 

5308 SOLSKJERMING BARNEHAGE 116 009 200 000 -83 991 58,00 -84 000 ja 

5309 AKTIVITETSANLEGG 58 200 400 000 -341 800 14,55 
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5350 SVØMMEHALL/IDRETTSHALL 115 236 350 000 -234 764 32,92 

5401 SALG EIENDOM 34 106 0 34 106 0,00 

5416 OMBYGGING FBSS -18 184 490 300 000 -115 510 61,50 

5524 OLJETANK BIOOLJE DALEN SKULE 0 150 000 -150 000 0,00 

5525 OPPVASKMASKINER OMSORGSBOLIGER 0 250 000 -250 000 0,00 -250 000 ja 

6222 LEDNINGSNETT/BRØNNER VANN -18 126 708 550 000 -423 292 23,04 

6317 SANERING KUMMER KLOAKK -18 0 550 000 -550 000 0,00 

6534 EGENANDEL DUGNADSFIBER -18 53 451 0 53 451 0,00 

6535 GATELYS FV 704 0 600 000 -600 000 0,00 -500 000 ja 

479 000 

Finansieres ved lån og ubrukte lånemidler kr 479.000,-. 

69/19 

FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2020 

Innstilling: 

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

1.1  

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen 

jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 

skatteåret 2020 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.  

Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2020 er 

5 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til 

grunn for fritidsboliger. 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra de tidligere verk og bruk redusert 

med to sjuendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). 

I medhold av esktl. § 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende 

eiendommer fra eiendomsskatt i 2020 (det vises til vedlagte liste): 

 Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag,

skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv.

 Grendehus, bedehus mv.

 Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver.

 Fylkeskommunale veier o.l

I medhold av esktl. § 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er 

fredet i henhold til kulturminneloven §§ 4 og 15, for eiendomsskatt i 2020. Det vises til 

vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet 

av 2020, kan først fritas for eiendomsskatt i 2021. 

Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1. april, 1.juni, 
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1.september og 1.november.

1.2 Endring stillinger: 

Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i 

budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4 

1.3 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlagt samlet oversikt på priser og 

gebyrer. SFO og kulturskole justeres i henhold til konsumprisindeksen. 

Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2020 med følgende 

betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november. 

1.4 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift 

følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen 

senere år. 

1.5 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen godkjennes. 

1.6  

Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet: 

Årsbudsjett  2020 

Rådmann 17 217 000 

Skole 20 701 000 

Barnehage 7 958 000 

HRO 47 925 000 

Service og kultur 9 926 000 

TLU 11 836 000 

Fordelt driftsramme 115 563 000 

Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet 

(arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så 

oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme 

for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 

1.7  

Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall: 
Årsbudsj. 

2020 

Skatt på inntekt og formue 33 164 000 

Inntekstutjevning 12 850 000 

Rammetilskudd 70 835 000 

Eiendomsskatt 3 697 000 

Konsesjonskraft 2 300 000 
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Andre frie inntekter     380 000 

Premieavvik 5 605 000 

Sum frie inntekter 128 831 000 

Netto rente og avdragsutgifter 10 540 000 

Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner 118 291 000 

Fordelt til netto driftsrammer 115 563 000 

Inndekning av tidligere underskudd 0 

Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. investering    2 728 000 

Balanse 0 

2 Investering/finansiering 

2.1. Investeringer vedtas i henhold til liste i hoveddokumentet med en bruttoramme på kr 

5.644.000,-. I tillegg kommer det mva på kr 376.000,-, totalt kr 6.020.000,-, med følgende 

finansiering:  

Finansiering: 

Mva. komp  376 000,- 

Tilskudd 0,- 

Fra drift  539 000,- 

Låneopptak  5 105 000,-. 

Låneopptak kr 5.105.000, serielån, 20 år. 

3. Diverse

3.1 Fullmakter

Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2019, kr

617 000,- til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann.

3.2 Likviditet 

Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2020 på inntil kroner 5.000.000,-. 

3.3 Administrasjonen bes om å gjøre følgende utredninger: 

 Gjennomgang og utredning ang. Turistinformasjonen

 Utrede gratis skolemåltid en dag i uka om hvordan det kan gjøres, hvilke

samarbeidspartnere som er aktuelle og kostnader ved ordningen.

 Fokus på heltidskultur i Folldal.

Behandling: 
Ordfører Kristin Langtjernet fremmet følgende tilleggsforslag: 

Administrasjonen bes om å gjøre utredninger: 

 Utleiepriser på kommunale boliger, sett i forhold til sjølkost.

 Tomtepriser.

 Vurdere salg av kommunal boliger(er) i tråd med føringer i vedtatt boligsosial

handlingsplan.

Representanten Brit Kværness (Samlingslista) fremmet følgende endringsforslag: 
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Til pkt 1.3. 

Billettpris Folldal kommunale fritidsklubb, inngang medlem settes til kroner 0,- 

Til pkt 1.6 og 1.7 

Endret budsjett Inndekning 

Økt disposisjonsfond 

med 1 mill 

1.000.000, 

- 

Søskenmoderasjon på 

nivå som statsbudsjettet 

legger til grunn 

(halvårseffekt) 

100.000, - 

Skatteinnkreverfunksjon 

statlig <gjøres 

(halvårseffekt) 

100.000, - 

Effekt av redusert 

sykefravær  

800.000, - HRO 

Næringssjef lønn fra 

driftsbudsjettet 

100.000, - Effekt av redusert 

sykefravær  

100.000, - HRO 

Folldal Vekst, tilskudd 

som i 2019 

150.000, - Effekt av redusert 

sykefravær  

150.000, - barnehage 

Offentlig – privat 

prosjekt; rivning av 

Verket skole 

250.000, - Effekt av redusert 

sykefravær  

250.000, - barnehage 

Til pkt 3. 

 Nytt pkt 3.3: I løpet av første halvår 2020 utarbeides det alternativer for kinoframsyning.

Lokalene som brukes må være universell utformet.

 Nytt pkt 3.4: Administrasjonen bes legge fram for kommunestyret hvordan kommunen skal

komme opp på nivå «gjengs leie» for utleieboliger.

 Nytt pkt 3.5: I kommunens saksfremlegg tas det med ett fast punkt (i malen) om

miljømessige konsekvenser av saken/tiltaket, slik at miljømessige konsekvenser alltid er en

del av beslutningsgrunnlaget.

 Nytt pkt 3.6: Administrasjonen bes sørge for at fagområdet landbruk blir en del av

kommunens kommende budsjetter.

 Nytt pkt 3.7: Administrasjonen bes sikre at nøkkeltall synliggjøres og at måloppnåelse også

på valgte indikatorer framvises ryddig i aktuelle dokumenter.

Økonomiplan for 2021 – 2022 legges fram til behandling vårhalvåret.  

Representanten Ronny Bekken Larsen (Rødt) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Endringsforslag punkt 1.3 

Kulturskole og SFO opprettholdes på dagens nivå 

Endringsforslag punkt 1.6 

NAV  +60 000,-
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Barnehage +60 000,-

Lærlinger  +50 000,-

Hovedverneombud +30 000,-

Sum   +200 000,-

Folldal Vekst AS - 200 000,-

Sum  - 200 000,-

Tilleggsforslag punkt 3 Godtgjørelse til Ordfører  

Godtgjørelse til Ordfører settes til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn kr 561 600,- 

Tilleggsforslag punkt 3 Økonomiplan 

Økonomiplan for 2021 – 2024 legges fram til behandling sammen med budsjettet for 2021. 

Kolbjørn Kjøllmoen ba om gruppemøte. Det ble innvilget. Møtet ble igjen satt. 

Representanten Egil Eide (Senterpartiet) foreslo følgende endringsforslag:  

Pkt 1.6 – 1.7. 

Endring fra formannskapets innstilling – søskenmoderasjon SFO/Barnehage 

Inndekning – skatteinnkreverfunksjon 100 000,- (Rådmann) 

Pkt 2  

Investering utbygging HRO. Flyttes 1 år frem til 2020 – 2021 

Investering svømmehall flyttes til 2020 – 5 mill 

2021 – 6,8 mill 

Avstemming: 

1.1. Enstemmig vedtatt 

1.2. Enstemmig vedtatt 

1.3 Kværness fikk en stemme, 16 stemte mot 

Larsen fikk 2 stemmer, 15 stemte mot 

Formannskapets innstilling fikk 15 stemmer 2 stemte mot. Forslaget ble vedtatt 

Annet avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

1.4 Enstemmig vedtatt 

1.5 Enstemmig vedtatt 

1.6 Kværness forslag: Det ble stemt på punkt for punkt, 2 stemmer for 15 stemte mot. 

Forslaget falt.  

Larsen sitt forslag: 2 stemte for 15 mot. Forslaget falt 

Eides forslag ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt med Eides endring. 

1.7 Eides forslag ble enstemmig vedtatt. 

2. Eides endringsforslag fikk 14 stemmer. 3 stemte mot. Forslaget ble vedtatt.

3. Larsens forslag om godtgjørelse ordfører fikk 2 stemmer. 15 stemte mot. Forslaget falt.

Larsens forslag om økonomiplan fikk 15 stemmer. 2 stemte mot. Forslaget ble vedtatt.

3.3. Kværness fikk 2 stemmer 15 stemte mot og forslaget falt 

3.4 Kværness fikk 2 stemmer 15 stemte mot og forslaget falt 

3.5 Enstemmig vedtatt 

3.6 Enstemmig vedtatt 
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3.7 14 stemte for 3 stemte mot. Forslaget ble vedtatt. 

3.8 Trekkes, da det allerede er stemt over.  

Langtjernets tilleggsforslag: 

Utleiepriser, enstemmig vedtatt 

Tomtepriser, enstemmig vedtatt 

Vurdere salg, 2 stemte mot 15 stemte for og forslaget ble vedtatt. 

3.1 Enstemmig vedtatt 

3.2. Enstemmig vedtatt 

3.3. Turistinformasjon Enstemmig vedtatt 

Skolemat Enstemmig vedtatt 

Heltid  Enstemmig vedtatt 

Folldal kommunes budsjett for 2020 med endringer framkommet i møtet ble enstemmig 

vedtatt.  

Vedtak: 

1.1  

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen 

jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 2 og § 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 

skatteåret 2020 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.  

Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2020 er 

5 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til 

grunn for fritidsboliger. 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra de tidligere verk og bruk redusert 

med to sjuendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl.§§ 3 og 4 første ledd første pkt.). 

I medhold av esktl. § 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende 

eiendommer fra eiendomsskatt i 2020 (det vises til vedlagte liste): 

 Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag,

skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv.

 Grendehus, bedehus mv.

 Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver.

 Fylkeskommunale veier og lignende

I medhold av esktl. § 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er 

fredet i henhold til kulturminneloven §§ 4 og 15, for eiendomsskatt i 2020. Det vises til 

vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet 

av 2020, kan først fritas for eiendomsskatt i 2021. 

Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1. april, 1.juni, 

1.september og 1.november.

1.2 Endring stillinger: 

Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i 

budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4 
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1.3 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlagt samlet oversikt på priser og 

gebyrer. SFO og kulturskole justeres i henhold til konsumprisindeksen. 

Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2020 med følgende 

betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november. 

1.4 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift 

følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen 

senere år. 

1.5 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen godkjennes. 

1.6  

Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet: 

Årsbudsjett  2020 

Rådmann 17 117 000 

Skole 20 701 000 

Barnehage 7 958 000 

HRO 47 925 000 

Service og kultur 9 926 000 

TLU 11 836 000 

Fordelt driftsramme 115 563 000 

Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet 

(arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så 

oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme 

for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 

1.7  

Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall: 
Årsbudsj. 

2020 

Skatt på inntekt og formue 33 164 000 

Inntekstutjevning 12 850 000 

Rammetilskudd 70 835 000 

Eiendomsskatt 3 697 000 

Konsesjonskraft 2 300 000 

Andre frie inntekter     380 000 

Premieavvik 5 605 000 

Sum frie inntekter 128 831 000 

Netto rente og avdragsutgifter 10 540 000 

Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner 118 291 000 
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Fordelt til netto driftsrammer 115 563 000 

Inndekning av tidligere underskudd 0 

Netto avsetn. /bruk av avsetn. /overf. investering    2 828 000 

Balanse 0 

2 Investering/finansiering 

2.1. Investeringer vedtas i henhold til liste i hoveddokumentet med en bruttoramme på kr 

5.644.000,-. I tillegg kommer det mva på kr 376.000,-, totalt kr 6.020.000,-, med følgende 

finansiering:  

Investering utbygging HRO. Flyttes 1 år frem til 2020 – 2021 

Investering svømmehall flyttes til 2020 – 5 mill 

2021 – 6,8 mill 

Finansiering: 

Mva. komp  376 000,- 

Tilskudd 0,- 

Fra drift  539 000,- 

Låneopptak  5 105 000,-. 

Låneopptak kr 5.105.000, serielån, 20 år. 

3. Diverse

3.1 Fullmakter

Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2019, kr

617 000,- til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann.

3.2 Likviditet 

Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2020 på inntil kroner 5.000.000,-. 

3.3 Administrasjonen bes om å gjøre følgende utredninger: 

 Gjennomgang og utredning ang. Turistinformasjonen

 Utrede gratis skolemåltid en dag i uka om hvordan det kan gjøres, hvilke

samarbeidspartnere som er aktuelle og kostnader ved ordningen.

 Fokus på heltidskultur i Folldal.

 Utleiepriser på kommunale boliger, sett i forhold til sjølkost.

 Tomtepriser.

 Vurdere salg av kommunal boliger(er) i tråd med føringer i vedtatt boligsosial

handlingsplan.

 I kommunens saksfremlegg tas det med ett fast punkt (i malen) om miljømessige

konsekvenser av saken/tiltaket, slik at miljømessige konsekvenser alltid er en del av

beslutningsgrunnlaget.

 Administrasjonen bes sørge for at fagområdet landbruk blir en del av kommunens

kommende budsjetter.

 Administrasjonen bes sikre at nøkkeltall synliggjøres og at måloppnåelse også på valgte

indikatorer framvises ryddig i aktuelle dokumenter.

Økonomiplan for 2021 – 2024 legges fram til behandling sammen med budsjettet for 2021. 
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RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG - KULTURBYGG, 

IDRETT OG FYSISK AKTIVITET   

Innstilling: 

Formannskapet tilråd kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

Handlingsplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet med prioritering for 2019 – 2021 

vedtas. 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Handlingsplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet med prioritering for 2019 – 2021 

vedtas. 

71/19 

RULLERING AV KOMMUNENS TILTAKSSTRATEGIER FOR SMIL-MIDLER, NY 

VIRKEPERIODE 2020-2023   

Innstilling: 

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) 2020 – 2023 

vedtas.  

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) 2020 – 2023 

vedtas.  

72/19 

SAMARBEIDSAVTALE NAV 

Innstilling: 
Formannskapet tilråd kommunestyret å fatte følgende vedtak:  

Samarbeidsavtalen om NAV i Nord-Østerdal vedtas.  

Det forutsettes at NAV i Folldal fra 01.01.20 skal minimum 1 ukedag være tilrettelagt for 

drop-in. 

Behandling: 
Representanten Brit Kværness (Samlingslista) stilte spørsmål ved sin habilitet da hun tidligere 

har vært leder for NAV Nord-Østerdal. Hun forlot møtet under behandling av spørsmålet om 

habilitet. Hun ble enstemmig erklært habil, og tiltrådte møtet igjen.  

Avstemming.  

15 stemte for og 2 stemte mot. Forslaget ble vedtatt. 
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Vedtak: 

Samarbeidsavtalen om NAV i Nord-Østerdal vedtas. 

Det forutsettes at NAV i Folldal fra 01.01.20 skal minimum 1 ukedag være tilrettelagt for 

drop-in. 

73/19 

EVALUERING AV SKOLEFAGLIG SAMARBEID (TATO) 

Innstilling: 

1. Folldal kommune sier opp TATO-avtalen fra 01.08.2020.

2. Rådmannen utreder en fremtidig modell for oppvekstsektoren, sett i sammenheng med den

pågående evalueringen av administrativ organisering i kommunen. Ny organisasjonsmodell

for oppvekstsektoren iverksettes fra 01.08.2020.

3. Kostnadene ved en ny organisasjonsmodell for oppvekstsektoren skal ikke overstige

dagens nivå.

Behandling: 
Representanten Ronny Bekken Larsen (Rødt) stilte spørsmål ved sin habilitet i saken da han 

som tillitsvalgt har vært med på forberedelsene av saken. Han forlot møtet under vurdering av 

habilitet. 7 stemte for at Larsen var inhabil. 9 stemte mot. Larsen ble derfor erklært habil, og 

tiltrådte igjen møtet.  

Representanten Brit Kværness (Samlingslista) fremmet følgende endringsforslag: 

Pkt. 3 tas ut.  

Avstemming 

1. Enstemmig vedtatt

2. Enstemmig vedtatt

3. Kværness fikk 3 stemmer. 14 stemte for formannskapets forslag.

Formannskapets innstilling ble vedtatt. 

Vedtak: 

1. Folldal kommune sier opp TATO-avtalen fra 01.08.2020.

2. Rådmannen utreder en fremtidig modell for oppvekstsektoren, sett i sammenheng med den

pågående evalueringen av administrativ organisering i kommunen. Ny organisasjonsmodell

for oppvekstsektoren iverksettes fra 01.08.2020.

3. Kostnadene ved en ny organisasjonsmodell for oppvekstsektoren skal ikke overstige

dagens nivå.

74/19 

HØRING OM FRITT SKOLEVALG TIL VIDEREGÅENDE SKOLE 

Innstilling: 

Kommunestyret i Folldal viser til saksutredningen og støtter ikke de foreslåtte endringene i 

forskrift til opplæringsloven § 6-1A og § 6-2. Fylkeskommunene som skoleeiere må selv få 

etablere de beste løsningene for elevinntak, da de kjenner de lokale forholdene best. 
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Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kommunestyret i Folldal viser til saksutredningen og støtter ikke de foreslåtte endringene i 

forskrift til opplæringsloven § 6-1A og § 6-2. Fylkeskommunene som skoleeiere må selv få 

etablere de beste løsningene for elevinntak, da de kjenner de lokale forholdene best. 

75/19 

MØTEPLAN FOR ADMINISTRASJONSUTVALG, FORMANNSKAP OG 

KOMMUNESTYRE 2020   

Innstilling: 

Møteplan vedtas slik: 

Måned Formannskap/administrasjonsutvalg Kommunestyret 

Januar Torsdag 23.01 Mandag 13. og tirsdag 

14.01, 

folkevalgtopplæring, 

dagmøter 

Februar Torsdag 27.02 Torsdag 13.02 

Mars Torsdag 26.03 Torsdag 12.03 

April Torsdag 23.04 

Mai Torsdag 28.05 Torsdag 07.05 

Juni Torsdag 04.06, økonomi- og 

utviklingskonferanse 

Torsdag 25.06 

Torsdag 11.06 

Juli 

August Torsdag 27.08 

September Torsdag 24.09 Torsdag 10.09 

Oktober Torsdag 22.10 Torsdag 08.10 

November Torsdag 19.11 Torsdag 05.11 

Desember Torsdag 10.12,dagmøte 

Møter i formannskap/administrasjonsutvalg og dagmøte kommunestyret berammes til kl. 09.00. 

Møter i kommunestyret berammes til kl. 19.00 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Møteplan vedtas slik: 

Måned Formannskap/administrasjonsutvalg Kommunestyret 

Januar      Torsdag 23.01 Mandag 13. og tirsdag 

14.01, 

folkevalgtopplæring, 

dagmøter 

Februar 06.02. Folkevalgtdag Tynset 
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Februar Torsdag 27.02 Torsdag 13.02 

Mars Torsdag 26.03 Torsdag 12.03 

April Torsdag 23.04 

Mai Torsdag 28.05 Torsdag 07.05 

Juni Torsdag 04.06, økonomi- og 

utviklingskonferanse 

Torsdag 25.06 

Torsdag 11.06 

Juli 

August Torsdag 27.08 

September Torsdag 17.09 Torsdag 10.09 

Oktober Torsdag 22.10 Torsdag 01.10 

November Torsdag 19.11 Torsdag 05.11 

Desember Fredag 11.12, dagmøte 

Møter i formannskap/administrasjonsutvalg og dagmøter i kommunestyret berammes til kl. 09.00. 

Møter i kommunestyret berammes til kl. 19.00 
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Samordning tilsyn og egenkontroll 

Tid :  21. januar kl 10:00 -15:00

Sted: Idealtomta ; «Statens hus» i Hamar 

Program 

10:00 Velkommen  

Sigurd Tremoen ,Fylkesmannen i Innlandet 

Nye kommunebilder 2015-2019 v/arbeidsgruppa. 

10.45-11.30 Presentasjon av planer for tilsyn i 2020 

    Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Kartverket og Arkivverket (10 minutter på hver) 

11.30-12.00 Presentasjon av planlagte forvaltningsrevisjoner i 2020 

 Kontrollutvalgssekretariatene i Innlandet 10 minutter på hver  

Kontrollutvalg Fjell IKS (4 kommuner)  Nord-Gudbrandsdalen ( 4) , Hedmark 

Revisjon ( 8 ), Kontrollutvalg for Vest-Oppland ( 12 ),Kontrollutvalg for Glåmdalen 

(7) 

12.00-13.00  Lunsj 

 13.00-13.20 Presentasjon fortsetter 

13.20 00 -13.50 Presentasjon av tilsynsplaner for 2020 fra Fylkesmannen 

 Eli Blakstad; helse og oppvekst  

Anne Kathrine Fossum, beredskap, vergemål , 

kommunal og regional samordning 

  Haavard Elstrand; miljø og landbruk   

14.00 -15.00 Kaffe og drøfting av planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner. 

Hva kan vi lære av hverandre?  

Hvordan skal vi jobbe for å bruke hverandres funn i revisjoner og 

tilsyn?  

Er det behov for justeringer for planlagte tilsyn og revisjoner i 2020? 

Visning av tilsynskalender   
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Fylkesmannens vurdering av Folldal kommune - 2020 

Fylkesmannens kommunebilde bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, 

tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROS-

analyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan 

Fylkesmannen oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. ROS-analyser 

gjelder kun fagområder der Fylkesmannen gjennomfører tilsyn eller er tillagt et ansvar i lov eller 

forskrift.   

Vi har valgt å gruppere kommentarene i tre kategorier: 

Områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

SSBs befolkningsprognose anslår en endring fra 1 577 innbyggere i 2019 til 1 265 i 2040 etter 

hovedalternativet.  

Antall personer i yrkesaktiv alder 20-66 år pr 80 åring endrer seg fra 7,5 i 2019 til 6,2 i 2025 og 3,2 i 

2040. Nasjonale gjennomsnittstall er 14,5, 12,3 og 7,2. 

1. Samfunns- og arealplanlegging
Samfunnsdelen er 8 år gammel og bør revideres.  Arealdelen til kommuneplanen er
nylig revidert. Kommunen har god fagkompetanse, men er sårbar på kapasitet.

2. Barn og unge
Skole
Elevene i Folldal har i gjennomsnitt 42,7 grunnskolepoeng over de siste 5 år (2014-
2019), landsgjennomsnittet ligger på 41,4.

Barnevern
Kommunen har inngått i et interkommunalt samarbeid med Tynset som
vertskommune. Dette har bidratt til å redusere sårbarheten og bedre kvaliteten.

3. Helse og velferd
Rus og psykisk helse
Kommunen har gjennomført egenkartlegging i Brukerplan. Kommunen rapporterer
også at det er sammenheng og koordinering mellom tjenestenivåene innen rus og
psykisk helse.

Helse og omsorg
Legetimer per uke per beboer i sykehjem er 1,47 timer mot 0,57 timer på landsbasis,
noe som er svært bra.

Sosiale tjenester
Kommunen har en lav andel (2,8 prosent) personer som mottar sosiale tjenester
(Innlandet 3,2 prosent). Kommunen har en lav andel (15,9 prosent) unge mottakere av
sosiale tjenester, samt en lav andel (29,5 prosent) personer som mottar sosiale
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tjenester over en lengre periode (mer enn 6 mnd.). Kommunen har en interkommunal 
handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

Folkehelse 
Kommunen har en folkehelseplan som viser oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. 
Kommunen har et tverrfaglig team for å kunne iverksette tiltak som fremmer 
folkehelsen. Kommunen har frisklivssentral. 

4. Samfunnssikkerhet
Ved tilsyn i 2017 ga kommunen et godt inntrykk, men fikk avvik på grunn av mangler
ved helhetlig ROS.

5. Landbruk
Av kommunens samlede verdiskaping utgjør landbruket og landbruksbasert industri 13
prosent. Kommunen har en god forvaltningspraksis og tilfredsstillende kapasitet som
jordbruksmyndighet. Som skogbruksmyndighet har kommunen tilfredsstillende
kompetanse. Det kan imidlertid stilles spørsmål om det er tilstrekkelig kapasitet. Det
kreves minimum tre risikobaserte stikkprøvekontroller av skogtiltak pr kommune.

1. Kommuneøkonomi
Kommunen vurderes totalt sett å ha moderat økonomisk handlefrihet. Noe varierende
netto driftsresultater de siste årene, og med en negativ trend fra 2015 til 2018. Det er
planlagt for et lavt, men positivt driftsresultat i 2019 og i økonomiplanperioden.
Gjeldsnivået er moderat, men renter/avdragsnivået er høyt og utgjør 6,1 prosent av
driftsbudsjettet. Det har blitt noe redusert de siste årene, men i planperioden er det
lagt opp til en økning. Kommunen har grei likviditet, men noe lavt disposisjonsfond.
Befolkningsnedgang og flere eldre vil kreve omstillinger i kommunen.

2. Helse og velferd
Rus og psykisk helse
Kommunen har ikke rutiner for å identifisere vold- eller rusmiddelproblematikk hos de
som mottar kommunale tjenester. De har ikke oversikt over antall personer som
henvender seg vedrørende vold i nære relasjoner eller har vært utsatt for seksuelle
overgrep. Kommunen og lokalt DPS avsluttet interkommunalt forprosjekt om å
opprette FACT team. Kommunen utreder nå sammen med kommunene i Nord-Østerdal
en annen samhandlingsmodell, interkommunal rus- og psykisk helsetjeneste. Vi
anbefaler at konklusjonene fra denne utredningen gjennomføres.
Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading er ikke kjent eller
implementert. Kommunen har ikke rutiner og prosedyrer for tverrsektoriell
samhandling om vold/overgrep.

Helse og omsorg 
Årsverk med helseutdanning inkludert sykepleiere i omsorgstjenesten ligger litt under 
landsgjennomsnittet på 73,6 prosent (landsgjennomsnittet er på 74,8). 
16,9 prosent av innbyggere som er over 80 år bor på sykehjem, på landsbasis er det 
12,1 prosent. Det fremstår derfor som at kommunen bør vurdere tiltak opp mot 
nasjonale anbefalinger om å styrke hjemmebaserte tjenester.  

Sosiale tjenester 
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Kommunen har 11,4 prosent barn som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt, 
og bør være oppmerksom på dette. Kommunen bør vurdere å benytte elektronisk 
søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp, som anses som et godt virkemiddel for 
tilgjengelige tjenester. 

3. Klima
Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å ha en mer oppdatert plan for klima- og
energispørsmål, gjeldende planer  fra 2013. Kommunen rapporterer i
kommuneundersøkelsen 2019 å ha gjennomført klima- og energitiltak siste år, som
energispareprosjekt, hvilket er positivt.  Fylkesmannen oppfordrer til forsterket innsats,
og viser bl.a. til at kommunen ikke har søkt midler fra Klimasats siden 2016.

1. Helse og velferd
Rus og psykisk helse
Det fremkommer av kommunens rapportering på IS 24/8 at de ikke har oversikt over i
hvilken grad de ivaretar brukermedvirkning jf. Pasient – og brukerrettighetslovens § 3-1
Helse og omsorgstjenestelovens § 9-3. Kommunen har ikke ansatt psykolog i helse- og
omsorgstjenestene noe som er et lovkrav fra 2020.

Folkehelse 
Kommunen gjennomfører ikke systematiske tilsyn med miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler  

Sosiale tjenester 
Kommunen har ingen deltagere i kvalifiseringsprogrammet, og bør rette en innsats for 
å tilby dette til personer i målgruppen, jf. Stl § 29. 
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MØTEBOK 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 28/2019 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET NV 25.09.19      28/19 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

28/19  Kontrollutvalget 25.09.19 

Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid 
Saksdokumenter: 

Evalueringsskjema 

Saksframlegg: 

Sekretariatet legger med dette frem egen sak for kontrollutvalget som gir utvalget 

mulighet til å vurdere forhold ved eget arbeid i den perioden som er i ferd med å 

avsluttes, samt gi noen råd til både sekretariat og neste utvalg mht kontrollutvalgets 

virksomhet. 

Forslag til punkter som kan drøftes: 

 Hva har fungert bra og hva har fungert dårlig?

 Har utvalget hatt nok ressurser?

 Møtehyppighet

 Forbedringspunkter sekretariat og revisjon

 Har opplæringen vært tilstrekkelig?

 Kvalitet på seminarer?

 Hva bør neste periodes utvalg ha fokus på?

Skjema som følger saken kan fylles ut i sin helhet eller være en veileder under 

drøftingen. 

Saken legges frem for drøfting i kontrollutvalget, og det fremmes ikke forslag til vedtak. 

Kontrollutvalgets behandling: 

Vært grei, godt samarbeidet i utvalget og åpne gode diskusjoner. 

5 møter i året, avhengig av budsjettmidler og saker 

Godt fornøyde med både sekretariatet og revisjon som er aktive og deltakende. 

Siste periode ikke vært opplæring utover sekretariatet sin gjennomgang både i utvalget 

og i kommunestyret. 

Kontrollutvalgskonferansen årlig på Gardemoen er svært nyttig og god. 

Oppfølging av vedtak. 
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OVERSIKT FORVALTNINGSREVISJONER OG SELSKAPSKONTROLLER I 

PERIODEN 2011 – 2019 

FORVALTNINGSREVISJONER 
ÅR SAKNUMMER TYPE FORMÅL 

2012  0412 Selskapskontroll IKT 
Fjellregionen IKS 

Kostnadsutviklingen og om intensjonen med 
etableringen er etterlevd 

2013 2113 Selskapskontroll i 
Folldal Eiendom AS og 
Folldal Vekst AS 

Er målsetningene med etableringen nådd og 
er organiseringen hensiktsmessig? 

2015  0915 Forvaltningsrevisjon om 
enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven og 
særlover. Enhet 
Oppvekst 

1. Behandles alle enkeltvedtak og søknader

 Med skriftlig saksbehandling?

 Fattes det enkeltvedtak i samsvar med
forvaltningsloven og særlover?

2. Gir saksbehandlingen og vedtaket god nok
informasjon til de vedtaket gjelder?

3. Følges lovfestede krav om informasjon
vedr klageadgang og hvordan blir
klagesaker behandlet?

2016 2016 Etisk arbeid i 
kommunen med tanke 
på likebehandling og 
rettssikkerhet” 

Undersøke hva som er status for kommunens 
arbeid med etikk, herunder om kommunen 
har fastsatt etiske retningslinjer og om det 
arbeides med utvikling og etterlevelse av 
disse. 

2017 2317 Oppfølging og 
etterlevelse av energi- 
og klimaplanen i Folldal 
kommune 

Undersøke om målsettinger som skal nås 

innen 2020  fastsatt i kommunens 

energi- og klimaplan følges opp og hvilke 

interne tiltak kommunen har iverksatt 

for å møte de utfordringene som ligger i 

planen 
2018 2518 Oppfølging av 

samhandlings-reformen 
i pleie- og 
omsorgstjenestene i 
Folldal kommune 

- Har Folldal kommune tilfredsstillende

kapasitet og kompetanse for mottak

av utskrivningsklare pasienter?

- Har Folldal kommune etablert

samarbeidsavtaler og gode

samhandlingsrutiner med

helseforetaket som bidrar til

helhetlige pasientforløp?

- I hvilken gard har

samhandlingsreformen ført til økt

bevilgningsbehov for pleie- og

omsorgstjenestene i Folldal?

2018 3118 Forvaltningsrevisjon 
Fjellregionen 
Interkommunale 
Avfallsselskap AS - FIAS 

Undersøke om FIAS etterlever 

regelverket for selvkost-beregning, og 

om skillet mellom lovpålagte oppgaver 

og næringsvirksomhet håndteres på en 

betryggende måte.  Gjennom en slik 

kontroll vil kommunene forsikre seg om 
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at renovasjonsgebyrene blir korrekt 

beregnet, og at det ikke skjer noen 

kryssubsidiering mellom 

virksomhetsområdene som virker 

konkurransevridende. 

2019 3219 Oppfølging av politiske 
vedtak i Folldal 
kommune» 

1. Har administrasjonen en klar forståelse av
sitt ansvar for å følge opp
kommunestyrets vedtak?

2. Har administrasjonen systemer og rutiner
som sikrer at kommunestyrets vedtak blir
iverksatt, samt systemer og rutiner for å
rapportere tilbake til kommunestyret?

3. Blir kommunestyrets vedtak iverksatt som
forutsatt?

SELSKAPSKONTROLLER 
ÅR SAKNUMMER TYPE PROBLEMSTILLING 

2012 0412 Selskapskontroll IKT 
Fjellregionen IKS 

Kostnadsutviklingen og om intensjonen med 
etableringen er etterlevd 

2013 2113 Selskapskontroll i 
Folldal Eiendom AS og 
Folldal Vekst AS 

Er målsetningene med etableringen nådd og 
er organiseringen hensiktsmessig? 

2018 3118 Selskapskontroll 
Fjellregionen 
Interkommunale 
Avfallsselskap AS - FIAS 

Undersøke om FIAS etterlever 

regelverket for selvkost-beregning, og 

om skillet mellom lovpålagte oppgaver 

og næringsvirksomhet håndteres på en 

betryggende måte.  Gjennom en slik 

kontroll vil kommunene forsikre seg om 

at renovasjonsgebyrene blir korrekt 

beregnet, og at det ikke skjer noen 

kryssubsidiering mellom 

virksomhetsområdene som virker 

konkurransevridende. 
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Målgruppe: Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, 
ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Politikerhets  

Rent drikkevann – hva gikk galt?
Bærekraft i et revisjonsperspektiv    

Personvern i kommunene
Bompengeselskapene

P R O G R A M

#ku20nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
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Onsdag 29. januar
Registrering og enkel servering

Velkommen
u Konferansier Eva Bratholm og daglig leder Rune Tokle, NKRF

Åpning
u Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Demokrati under press
u Øystein Djupedal, tidl. politiker, fylkesmann, “Arendalsuke-
   general” m.m., nå regiondirektør i Husbanken sør

Pause

Hat og trusler mot folkevalgte?
u Carina Riborg Holter, Senior Research Executive i Ipsos
På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer 
og trusler blant folkevalgte politikere i Norge.

Hets av politikere – en trussel mot demokratiet?
Eva Bratholm i samtale med:
u Carina Riborg Holter
u Ole Ueland (H), gruppeleder i Rogaland fylkesting og tidligere

ordfører i Sola kommune
u Kamzy Gunaratnam (A), varaordfører i Oslo kommune

Lunsj

Hvordan jobbe i et kontrollutvalg?
u Bård Hoksrud (Frp), leder av kontrollutvalget i Bamble kommune

Pause

Rent drikkevann – hva gikk galt?
u Bård Espelid (Askøylisten), tidligere varaordfører, nå
   kommunestyrerepresentant, i Askøy kommune

Rent drikkevann – en selvfølge?
u Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann

Rent drikkevann – et felles ansvar
Eva Bratholm i samtale med innlederne

Pause

Refleksjoner rundt NAV-saken
u Stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen (A), medlem av kontroll- 
   og konstitusjonskomiteen og saksordfører for NAV-saken

Bærekraft i et revisjonsperspektiv
u Riksrevisor Per-Kristian Foss

Middag
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Torsdag 30. januar
Gode bestillinger og gode analyser 
– kontrollutvalgets muligheter
Eva Bratholm i samtale med:
u Beate Marie Dahl Eide (Sp), ordfører i Seljord kommune
u Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS
u May Britt Lagesen (A), leder av kontrollutvalget i Steinkjer

kommune og medlem av fylkestinget i Trøndelag

Pause 

Bærekraft – hva er det?
u Carlo Aall, professor og leder for Norsk senter for

berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking

Bærekraftmålene – hva må til lokalt 
og sentralt?
Eva Bratholm i samtale med:
u Carlo Aall
u Stortingsrepresentant Tina Bru (H), andre nestleder i

Stortingets energi- og miljøkomite
u Seniorrådgiver Anne Romsaas, KS

Pause

Personvern – hva gjør vi i kommunene?
u Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune

Pause

Bompengeselskapenes pengebruk
u Peter Svaar, journalist i NRK

Lunsj  
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Se info nederst

• Målgruppe: nye ledere og medlemmer
av kontrollutvalget

Onsdag kl 14.20 - 17.00
A. Kontrollutvalgets formål, rolle
og oppgaver
u Renate Borgmo og Bjørn Bråthen,

seniorrådgivere i NKRF

Torsdag kl 10.00 - 11.00
B. Lederrollen i kontrollutvalget
u Alexander Etsy Jensen, rådgiver i VETAKS og

tidl. leder av kontrollutvalget og tidl. medlem
av kommunestyret i Vennesla kommune

Torsdag kl 11.20 - 13.00
C. De sentrale momentene for å
forstå det kommunale regnskapet
u Ann Katharine Gardner og Knut Tanem,

regnskapsrevisorer i Revisjon Midt-Norge SA

Minikurs – parallelt med hovedprogrammet

09.00

10.00

10.30

09.40

12.00

13.00

11.00

11.20

12.20

Be
at

e 
M

ar
ie

 D
ah

l E
id

e,
 fo

to
: T

on
e 

Tv
ei

t V
TB

  /
  T

in
a 

Br
u,

 fo
to

: S
to

rt
in

ge
t  

/ 
 P

et
er

 S
va

ar
, f

ot
o:

 N
RK

  /
  A

nn
e 

Ro
m

sa
as

, f
ot

o:
 K

S 
 /

  B
jø

rn
 B

rå
th

en
 o

g 
Al

ex
an

de
r E

ts
y 

Je
ns

en
, f

ot
o 

Tø
ri 

G
je

nd
al

 

Begrenset antall plasser

vedlegg - 8



Ve
lk

om
m

en
 p

å 
ko

nf
er

an
se

!
er

lin
g@

er
lin

gs
de

si
gn

.n
o 

/ 
17

.0
1.

20
20

 

Påmelding
• Påmeldingsfrist: 12. desember 2019.
• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
• Det tas forbehold om endringer i programmet.

Konferansepriser *
• Kr 6 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.)
• Kr 5 250 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 650 eks. mva.)
• Kr 1 114 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 28. til 29. januar 2020

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten 
    ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av

administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av
konferanseavgiften.

• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Kontaktinfo
Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00  •  post@nkrf.no  •  www.nkrf.no
www.facebook.com/nkrf.no  •  www.twitter.com/nkrf

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
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Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier

www.nkrf.no | post@nkrf.no
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https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2019
https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo-airport/clarion-hotel-congress-oslo-airport/


MØTEBOK 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 09/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 12.02.20      09/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

09/20  Kontrollutvalget 12.02.20 

Eventuelt 

Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

Kontrollutvalgets behandling: 
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