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      Tolga kommune 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested: Storstua, Tolga kommunehus  
Møtedato: Mandag 7.juni 2021 
Tid:  Kl. 13:30 – 16:00 
Saknr.  15 - 20 

 
Til stede på møtet:       Forfall:  
Audun Holte, leder       
Toril Eva Steien, nestleder (deltok til og med sak 17/21)        
Heidi Øien (deltok fra og med sak 16/21) 
Per Gunnar Bakken    
Trond Peder Carlsen (deltok fra og med sak 16/21) 
 
Vara: 
 
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Ragnhild Aashaug   
Fra administrasjonen:  Kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold, via Teams. 

 Sektorleder oppvekst Reidun Joten, via Teams (deltok i sak   
 16/21).  

Fra politisk ledelse:  Ordfører Bjørnar Tollan Jordet, via Teams (deltok fra og med   
 sak   17/21)  

Fra Revisjon Midt-Norge: Oppdragsansvarlig revisor i sak 16/21 - Tor Arne Stubbe, via 
Teams 

 Oppdragsansvarlig revisor i sak 17/21 – Leidulf Skarbø, 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, 7.juni 2021  
 

Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug 
møtesekretær 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Tolga_komm.svg
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15/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 07.06.21 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 07.06.21 godkjennes. 

 
 
     
16/2021 Forvaltningsrevisjonsrapport; Oppvekst - kommunens arbeid 

med tidlig innsats, samhandling mellom barnehage, skole og 
PPT 

 
Forslag til vedtak: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppvekst - kommunens arbeid med tidlig innsats, 

samhandling mellom barnehage, skole og PPT» av 28.05.21 tas til etterretning. 

 

Tolga kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber kommunedirektøren 

om å: 

• Vurdere behovet for felles kartleggingsverktøy for sosioemosjonelle – og 

atferdsmessige utfordringer på småskoletrinnet.  

• Revidere plan for overganger mellom skole og barnehage i Tolga kommune.  

• Sørge for at saksbehandlingstiden for sakkyndig vurdering tilfredsstiller 

forvaltningslovens bestemmelser.  

 

 

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.11.21. 

 

 

 

Behandling: 

Oppdragsansvarlig revisor Tor Arne Stubbe gikk gjennom arbeidet med rapporten, samt 

konklusjoner og anbefalinger. Hans presentasjon legges ved protokollen. 

 

Sektorleder oppvekst og kommunedirektøren deltok i behandlingen av saken og svarte 

på spørsmål. 

 

Spørsmål fra utvalget ble besvart underveis.  

 

Endringsforslag fra kontrollutvalget: 

Kulepunkt 1: 

Endres fra «Vurdere et behov….» til «Igangsette…» 

 

Dato for rapportering endres til 01.12.21 

 

Sekretariatets forslag med kontrollutvalgets forslag til endring ble enstemmig vedtatt. 
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Kontrollutvalgets innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppvekst - kommunens arbeid med tidlig innsats, 

samhandling mellom barnehage, skole og PPT» av 28.05.21 tas til etterretning. 

 

Tolga kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber kommunedirektøren 

om å: 

• Igangsette et felles kartleggingsverktøy for sosioemosjonelle – og atferdsmessige 

utfordringer på småskoletrinnet.  

• Revidere plan for overganger mellom skole og barnehage i Tolga kommune.  

• Sørge for at saksbehandlingstiden for sakkyndig vurdering tilfredsstiller 

forvaltningslovens bestemmelser.  

 

 

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.12.21 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 

 

 
17/2021 Prosjektplan forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i Abakus 

AS 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Tolga kontrollutvalg ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon i Abakus As. En fordeling av kostnader avklares når antall 

deltakerkommuner er klart.  

2. Revisjon Midt-Norge SA´s forslag til prosjektplan for eierskapskontroll 

m/forvaltningsrevisjon i Abakus AS godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatet gikk gjennom bakgrunnen for saken, og gjorde utvalget oppmerksom på at 

eierskapskontrollen er for den enkelte kommune, mens forvaltningsrevisjonen 

gjennomføres i fellesskap. 

 

Oppdragsansvarlig revisor gikk gjennom prosjektplanen. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

1. Tolga kontrollutvalg ønsker å gjennomføre en eierskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon i Abakus As. En fordeling av kostnader avklares når antall 

deltakerkommuner er klart.  

2. Revisjon Midt-Norge SA´s forslag til prosjektplan for eierskapskontroll 

m/forvaltningsrevisjon i Abakus AS godkjennes. 

 
 
18/2021 Orienteringssaker 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

Behandling: 
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Orienteringssak 1: 

Kommunedirektøren orienterte om håndteringen av smitteverntiltakene. Som 

bakgrunnsinformasjon er informasjonen som ble gitt kontrollutvalget den 26.april. 

Kommunedirektøren har utarbeidet er notat som legges ved protokollen. 

Kommunedirektør og ordfører svarte på spørsmål fra utvalget. 

 

Sekretariatet gikk kort gjennom de andre orienteringssakene. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orienteringssak 1: Orientering om kommunens håndtering av smitteutbruddet for korona 

i mai 2021 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 2: Behandling av årsregnskap og årsberetning 2020 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 3: Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 4: Samling for kontrollutvalgene som er tilknyttet Kontrollutvalg Fjell IKS 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 5: Behandling av interpellasjoner i kommunestyret  

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 6: Hvem kan man diskutere taushetsbelagte opplysninger med?  

Saken tas til orientering. 

 

 

 
19/2021 Eventuelt 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker til behandling.  

 

Kommunedirektør og ordfører ga kontrollutvalget en kort status om Tolga kulturhus 

jamfør konkursen i VS Entreprenør. 

 

 

  
20/2021 Godkjenning av dagens protokoll   
 
Forslag til vedtak: 

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 7.juni 2021, godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Protokollen ble gjennomgått og godkjent i møte.  

 

Vedtak: 

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 7.juni 2021, godkjennes. 
   


