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      Folldal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

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

 

Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus 

Møtedato: Onsdag, 20. februar 2019 (utsatt møte fra 13.02.19) 

Tid:  Kl. 14:00 

Saknr.  1-8 

 

 

Til stede på møtet:  

 

Medlemmer:      Forfall: 

Kolbjørn Kjøllmoen      
Kari Brun Moen       
Rolf Ulsletten             

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:     Norvald Veland 
Fra Revisjon Fjell IKS:    Leidulf Skarbø 
     
     
 
   

Merknader: 

Ingen. 

     

Møtet ble avsluttet kl. 16.15. 
 
 
 
Folldal, 20.02.19 
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
Møtesekretær 
 
 

 

 

 

 

 

Neste møte er onsdag 24. april  2019 kl. 13:00  i Folldal kommunehus 

https://no.wikipedia.org/wiki/Folldal
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01/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 20.02.19 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 20.02.19 godkjennes.  Utsatt møte innkalt med dato 

13.02.19 opprinnelig møtedato. 

 
 
 
02/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 06.12.18 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.12.18 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Protokollen ble utsendt pr. mail og det ble gjort noen endringer i forslag utsendt. 

Sekretariatets forslag vedtas.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 06.12.18 godkjennes. 

 
 
 
03/2019 Årsmelding for kontrollutvalget  2018 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  

 

Behandling:  

Kontrollutvalget gjennomgikk utkast til årsmelding for 2018.  Dato ble endret fra 

opprinnelig dato 13.02.19 til 20.02.19. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsmelding ble vedtatt etter foretatte endringer. Årsmeldingen for kontrollutvalget 2018 

oversendes kommunestyret til orientering.  
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04/2019 Vurdering av revisors uavhengighet 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 

03.02.19. 

 

Behandling: 

Revisors uavhengighetserklæring ble kort kommentert. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 

03.02.19. 

 
 
 
05/2019 Vurdering av selskapskontroll i Folldal kommune 2019 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling:  

Kontrollutvalget gjennomgikk aktuelle virksomheter der Folldal kommune har eierinteresser. 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget besluttet å gjennomføre selskapskontroll i Abakus AS i tilfelle øvrige 

eierkommuner i Abakus AS gjør vedtak om selskapskontroll. 

 

 

 

 
06/2019 Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget (vedlagt):  

 

Orienteringssak 1 

 NKRF’s kontrollkonferanse 30. – 31. januar orientering 

 

 

Orienteringssak 2 

 Melding om politisk vedtak kommunestyret møte 13.12.18 – sak 47/18 

budsjettvedtak 2019 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssaker tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Orienteringssaker tas til orientering.  Høringsnotat ny forskrift kontrollutvalg er ute på 

høring.  Eventuelle kommentarer/innspill sendes sekretariatet som samkjører felles 

høringsuttalelse for kontrollutvalgene i Kontrollutvalg Fjell IKS. 
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07/2019 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 og vedtak: 

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 

 

 

 

 

08/2019 Tilleggssak - Kontrollrapport 2018 
skatteoppkreverfunksjon  fra Skatteetaten 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 for Folldal kommune 

påpeker mangler og har gitt pålegg.  Kontrollutvalget ber om at rådmann til neste møte i 

utvalget redegjør for tiltak som blir eller er satt i verk på bakgrunn av pålegg.  

 

Behandling: 

Kontrollutvalget gjennomgikk hovedtrekkene i rapporten.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 for Folldal kommune 

påpeker mangler og har gitt pålegg.  Kontrollutvalget ber om at Skatteoppkreveren i 

neste møte til utvalget redegjør for tiltak som blir eller er satt i verk på bakgrunn av 

pålegg. Kontrollutvalget ber om at innsendt rapport fra Skatteoppkreveren oversendes 

kontrollutvalget, jfr. vedtak sak 13/18 i møte 03.05.18. 

 

 

 
 


