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      Folldal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

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

 

Møtested: Kommunestyresalen, Folldal kommunehus 

Møtedato: Onsdag, 20. juni  2018  

Tid:  Kl. 13:00 

Saknr.  17 - 21 

 

 

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. 16.00 
 
 
Folldal, 20.06.18 
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
Møtesekretær 
 

 

 

 

 

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

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Folldal
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17/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 20.06.18 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 20.06.18 godkjennes.   

 
 
 
18/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 03.05.18 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.18 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 03.05.18 godkjennes. 

 
 
 
19/2018 Investering – ikke budsjettert i regnskap - sluttrapport 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar sluttrapport prosjekt MOT-boliger til orientering. 

 

Behandling:  

Revisor orienterte om de faktiske forhold da det er misvisende i rapporten der kolonne 

budsjett er kostnadsramme og ikke budsjett.  Prosjektets mindreforbruk på 1.868.000 er i 

forhold til kostnadsramme og ikke mot budsjett. 

   

Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tar sluttrapport prosjekt MOT-boliger til orientering. 

 
 

 
20/2018 Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget (vedlagt):  
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 Melding om politisk vedtak – Folldal kommunestyre den 14.06.18, sak 22/18 

Årsregnskap 2017 

Vedtak: 

Ettersendes når vedtak foreligger 

 

 Melding om politisk vedtak – Folldal kommunestyre den 14.06.18, sak 27/18 –  

Rapport varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS 

Vedtak: 

Ettersendes når vedtak foreligger 

 

 Melding om politisk vedtak – Folldal kommunestyre den 14.06.18, sak 23/18 –  

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 – 2018 

Vedlagt: 

Saksinnstilling fra rådmann og rapporten 

 

 Melding om politisk vedtak – Folldal kommunestyre den 14.06.18, sak 25/18 –  

Rapport om oppfølging av vedtak fattet i kommunestyret 2017 – Rapport HRO 

arbeid struktur og  arbeidsmiljø 

Vedlagt: 

Saksinnstilling fra rådmann og rapporten 

 

 Fagkonferansen og årsmøte FKT på Gardemoen 29. og 30. mai  

- Sekretær vil gi en kort orientering fra konferansen 

-  

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssaker tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Kontrollutvalget ønsker at rådmann/enhetsleder skole og barnehage i neste møte gir 

kontrollutvalget en orientering om hvilke retningslinjer som gjelder, hvordan mobbing blir 

behandlet, forebygges og fulgt opp i Folldal kommune. 

 

Tilbakemelding fra rådmann om kontrollrapport 2017 Skatteetaten sendt i mail ble 

fremlagt og orientering ble tatt til orientering. 

 

Øvrige saker ble referert (utsendt i egen mail 19.06.18) protokoll fra kommunestyret den 

14.06.18 fremlagt og tatt til orientering for kontrollutvalget. 

 

 

 
21/2018 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 ting ble tatt opp under eventuelt. 

 
 
 


