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      Tolga kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested: Storstua, Tolga kommunehus  
Møtedato: Mandag 15. februar 2021 
Tid:  Kl. 13:30 – 15:00 
Saknr.  01- 07 

 
Til stede på møtet:       Forfall:  
Audun Holte, leder      Trond Peder Carlsen 
Toril Eva Steien, nestleder         
Heidi Øien 
Per Gunnar Bakken    
 
Vara: 
Embret Rønning 
 
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Torill Bakken   
Fra kommunen:       Ordfører Bjørnar Tollan Jordet 
Fra administrasjonen:   Kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold, via Teams,  
 
 
  
Merknader: 
Kontrollutvalget ble innkalt til fysisk oppmøte i møterom Storstua i Tolga kommunehus. 

Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall personer 

på møtet ble deltakelse gjort tilgjengelig via Teams for øvrige deltakere. Lenke til møtet 

var tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.  

  
Mandag, 15 februar 2021  
 

Torill Bakken 
 

Torill Bakken 
møtesekretær 
 
 
 
Neste møte: mandag 26.04.2021    
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Tolga_komm.svg
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01/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 15.02.21 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 15.02.21 godkjennes. 

 
 
     
02/2021 Årsmelding 2020 for kontrollutvalget 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 vedtas og legges fram for 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering. 

 

 

Behandling:  

Utvalget gikk igjennom årsmeldingen. Et par korrigeringer ble gjort.  

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 vedtas med korrigeringer foretatt 

under behandlingen og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering. 

 
  
 
03/2021 Initiering av virksomhetsbesøk    
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Behandling: 

Utvalget diskuterte saken.  

Utvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk ved Tolga og Vingelen skoler. 

Dette gjennomføres ved at administrasjonen innkalles til kontrollutvalgsmøte. Inviteres: 

Rektorer for kulturskolen, Rektor for Tolga skole, Rektor for Vingelen skole og sektorleder 

for oppvekst. 

Dette gjennomføres i møte 7. juni. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved at utvalgte representanter for Tolga skole, Vingelen 

skole og Tolga kulturskole, samt sektorleder oppvekst inviteres til møte 7. juni. 

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

gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

 
 
04/2021 Eierskapskontroll 2021    
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Behandling: 

Utvalget diskuterte saken. 

Utvalget deltar på orienteringen om IKT Fjellregionen. Sekretariatet sender link. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

Kontrollutvalget i Tolga takker ja til invitasjonen fra Alvdal kontrollutvalg om å 

gjennomføre en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Abakus AS. Deltakelse 

forutsetter at eierskapskontrollen m/forvaltningsrevisjon gjennomføres av Revisjon Midt-

Norge SA. 

 
 
05/2021 Orienteringssaker 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

 

Orienteringssak 1: Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021 

Orienteringssak 2: KS oppfordrer kommunene til å være oppmerksom på 

datasikkerheten 

 

Orienteringssak 3: Lokal kontrollutvalgskonferanse – utsatt til 10. juni 2021 

 

Orienteringssak 4: Planlagte statlige tilsyn i Tolga kommune for 2021 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 
 
 
 
06/2021 Eventuelt 
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Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Kommunedirektøren orienterte kort om status ang. rettssak og behandling av 

avvisningsspørsmålet. 

Utvalget får fortløpende oppdatering på avgjørelser som blir tatt. 

 

  
07/2021 Godkjenning av dagens protokoll   
 
Forslag til vedtak: 

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 15. februar 2021, godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Protokollen ble gjennomgått. 

 

Vedtak: 

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 15. februar 2021, godkjennes. 

     
 


