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      Tolga kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested: Storstua, Tolga kommunehus  
Møtedato: Mandag 26. april 2021 
Tid:  Kl. 11:00 – 12:30 
Saknr.  08- 14 

 
Til stede på møtet:       Forfall:  
Audun Holte, leder       
Toril Eva Steien, nestleder         
Heidi Øien 
Per Gunnar Bakken    
Trond Peder Carlsen, via Teams 
 
Vara: 
 
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Torill Bakken   
Fra administrasjonen:  Kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold, via Teams,  
  Økonomisjef Barbo Storruste Røe, via Teams   
Fra Revisjon Midt-Norge:  Oppdragsansvarlig revisor Monika Sundt, 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, 26 april 2021  
 

Torill Bakken 
 

Torill Bakken 
møtesekretær 
 
 
 
Neste møte: mandag 7. juni 2021    

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Tolga_komm.svg
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08/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 26.04.21 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

møtet ble besluttet framskyndet til kl. 11:00, p.g.a. åpning av kulturhuset. 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 26.04.21 godkjennes. 

 
 
     
09/2021 Kontrollutvalgets uttalelse til Tolga kommunes årsregnskap 

og årsberetning for 2020 
 
Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til Tolga kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2020: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Tolga kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020. 

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 1 708 475.  

 

Revisor har avlagt revisjonsberetning 15.04.21. Revisjonsberetningen bekrefter at 

regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd med lover og forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk.  

 

I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige 

orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor. Begge besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer under behandling 

av saken. 

 

Kontrollutvalget har hatt løpende oppfølging med revisjonen gjennom året og i 

forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold som bør 

ha betydning for kommunestyrets godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for 

2020. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Tolga kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 

godkjennes.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Behandling: 

Økonomisjefen og kommunedirektøren hadde en kort gjennomgang av årsregnskapet og 

årsberetningen for 2020.  

Spørsmål fra utvalget ble besvart underveis.  

 

Oppdragsansvarlig revisor gikk igjennom en presentasjon av revidering for 2020 og 

orienterte om konklusjonen i revisorberetningen.  

Spørsmål fra utvalget ble besvart underveis.  
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Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets uttalelse: 

Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til Tolga kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2020: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Tolga kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020. 

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 1 708 475.  

 

Revisor har avlagt revisjonsberetning 15.04.21. Revisjonsberetningen bekrefter at 

regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd med lover og forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk.  

 

I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige 

orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor. Begge besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer under behandling 

av saken. 

 

Kontrollutvalget har hatt løpende oppfølging med revisjonen gjennom året og i 

forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold som bør 

ha betydning for kommunestyrets godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for 

2020. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Tolga kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 

godkjennes.  

 
 
10/2021 Orientering om kommunens håndtering av covid-19 

pandemien 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse angående kommunens håndtering 

av covid-19 utbruddet til orientering. 

 

Behandling: 

Kommunedirektøren gikk igjennom en presentasjon angående kommunens håndtering av 

pandemien. Økonomisjef gikk igjennom de økonomiske konsekvensene. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse angående kommunens håndtering 

av covid-19 utbruddet til orientering. 

 
 
11/2021 Plan for virksomhetsbesøk i 2021   - forslag om utsettelse 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Plan for virksomhetsbesøk ved Tolga og Vingelen skoler samt Tolga kulturskole, utsettes 

til siste møte i 2021.  
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Behandling: 

Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for saken. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Plan for virksomhetsbesøk ved Tolga og Vingelen skoler samt Tolga kulturskole, utsettes 

til siste møte i 2021.  

 

 
 
12/2021 Orienteringssaker 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

Sekretariatet gikk kort igjennom sakene. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orienteringssak 1: Veileder for kontroll- og revisjonsforskriften 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 2: FKT sin årlige fagkonferanse og årsmøte 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 3: Nye oversikter på kommunedata.no 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 4: Pågående forvaltningsrevisjon skole 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 5: Melding om vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

 
13/2021 Eventuelt 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker til behandling. Generell diskusjon. 

 
 
  
14/2021 Godkjenning av dagens protokoll   
 
 
Forslag til vedtak: 

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 26. april 2021, godkjennes. 
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Behandling: 

Protokollen ble gjennomgått og godkjent.  

 

Vedtak: 

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 26. april 2021, godkjennes. 

     
 


