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      Folldal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

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

 

Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus 

Møtedato: Onsdag 15. mars 2017 

Tid:  Kl. 13:00 

Saknr.  10-15 

 

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 
Ordfører     Hilde Frankmo Tveråen 
 
Fra administrasjonen    Rådmann Torill Tjeldnes  sak  12/17 og 13/17
       Kai Enget sak 13/17 
 
Annet:      

Ordfører Hilde Frankmo Tveråen var med i møte fra kl. 13.00 til møteslutt.  Før ordinært 
møte orienterte kontrollutvalget om sin rolle og saker som de har behandlet.  
Kontrollutvalget har fått laget en presentasjon om utvalgets oppgaver, ansvarsområde og 
hvilke saker de har hatt de siste årene til behandling.  Presentasjonen ønskes gjennomgått i 
kommunestyret i møte 6. april 2017 kl. 19.00 

   

   

Møtet ble avsluttet kl. 15.30. 
 
Folldal, 15.03.2017 
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
Møtesekretær 
 

 

 

Neste møte er onsdag 3. mai  kl. 13:00  i Folldal kommunehus 

https://no.wikipedia.org/wiki/Folldal
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10/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 15.03.17 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 15.03.17 godkjennes. 

 
 
 
11/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.17 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.17 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.17 godkjennes. 

 
 
 
12/2017 Oversikt saksgang Folldal Vekst AS/Folldal Eiendom AS 
 
  

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak  

 

Behandling: 

Kontrollutvalget diskuterte kommunestyret sitt vedtak i sak 1/14 den 13.02.14 der 

kommunestyrets vedtak om tilleggerevisjon for Folldal Eiendom AS for perioden 01.01.13 

til dags dato. 

Kommunestyret får tilsendt oversikt saksgangen og bostyrets sluttberetning 

bobehandlingen.  Kommunestyrets vedtak om tilleggsrevisjon ønskes nærmere presisert 

før eventuell tilleggsrevisjonen gjennomføres. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere vedtaket sak 1/14 av 13.02.14. 

 

 
 
13/2017 Kontrollrapport 2016 Skatteetaten 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ønsker at rådmann gir en nærmere redegjørelse for tiltak som er gjort 

med organiseringen av skatteinnkreverfunksjonen.  
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Behandling: 

Rådmannen og skatteoppkreveren orienterte utvalget om organisering og tiltak som er 

gjort etter Skatteetatens kontrollrapport for 2016 samt svarte på spørsmål fra utvalget.  

Skatteoppkreverfunksjonen er under vurdering mht. fremtidig organisering sammen med 

kommunen. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tok orientering fra rådmann og skatteoppkreveren til orientering samt 

Skatteetatens kontrollrapport for 2016. 

 

 

 

 
14/2017 Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget (vedlagt):  

 EY Norge, konsulentfirma, har gjennomført en forvaltningsrevisjon for Midt-

Hedmark brann- og redningsvesen etter bestilling fra representantskapets 

ordfører og brannsjef av selskapet etter 10 års drift.  Rapporten er datert 

9.11.2016 med anbefalinger/forbedringsområder.  Sekretariatet har fått 

oversendt rapporten fra annen eierkommune som og følger vedlagt til orientering. 

 Administrasjon i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen har utarbeidet en 

handlingsplan for å innarbeide de anbefalingene som rapporten angir - vedlagt 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Saken tas til orientering.  Kontrollutvalget ønsker å få nærmere orientering på 

gjennomførte tiltak. 

 

 
 
15/2017 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: 

Forespørsel fra kontrollutvalget i Tynset kommune om deltakelse i gjennomføring av 

selskapskontroll i FARTT ble diskutert. 

Sakens utsettes til endelig beslutning i neste møte når nærmere saksvurdering foreligger. 


