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      Tolga kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested: Storstua, Tolga kommunehus  
Møtedato: Onsdag 8. juni 2022 
Tid:  Kl. 14:30 –  15:45 
Saknr.  16- 21 

 
Til stede på møtet:       Forfall:  
Audun Holte, leder      Ingen   
Toril Eva Steien, nestleder 
Per Gunnar Bakken        
Heidi Øien 
Trond Peder Carlsen  
 
 
Andre: 
Kontrollutvalg Fjell IKS:     Torill Bakken   
     
Merknad: 
Møtet startet kl. 10:00 med virksomhetsbesøk først ved Vingelen skole og barnehage, så 
Tolga skole, barnehage og kulturskole. 
 
 
Onsdag, 8. juni 2022  
 

Torill Bakken 
 

Torill Bakken  
møtesekretær 
 
 
 
Neste møte: mandag 3. oktober 2022    
 

 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Tolga_komm.svg
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16/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 08.06.22 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 08.06.22 godkjennes. 

 
 
 
17/2022 Evaluering av virksomhetsbesøk ved Vingelen og Tolga skoler 

og barnehager 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Erfaringene fra evalueringen av virksomhetsbesøket hos Tolga skole, Tolga barnehage, 

Vingelen skole, Vingelen barnehage og Tolga kulturskole kan oppsummeres slik: 

……. 

……. 

……. 

……. 

 

 

Behandling:  

Utvalget diskuterte gjennomføringen av virksomhetsbesøket. De som tok imot utvalget 

var godt forberedt. Inntrykket er at det jobbes godt i etaten. Det jobbes godt med 

samhandlingen. De har elevene i fokus.  

Utvalget mener de har fått en grundig og god redegjørelse og synes det er positivt med 

det store engasjementet i fra alle enhetene.   

 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Erfaringene fra virksomhetsbesøket hos Tolga skole, Tolga barnehage, Vingelen skole og 

barnehage og Tolga kulturskole kan oppsummeres slik: 

 

• De ansatte var godt forberedt 

• Tidsskjema ble holdt 

 

Utvalget mener de har fått en grundig og god redegjørelse for temaene og synes det er 

positivt med det store engasjementet i fra alle enhetene.   
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18/2022 Invitasjon til felles møte   
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Tolga kontrollutvalg takker ja til invitasjon til felles møte for samordning av kontroll i 

interkommunale samarbeid på Tynset mandag 14. november. 

 

Behandling:  

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Tolga kontrollutvalg takker ja til invitasjon til felles møte for samordning av kontroll i 

interkommunale samarbeid på Tynset mandag 14. november. 

 
 
 
19/2022 Orienteringssaker 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Orienteringssak 1: Melding om vedtak 

  

Saken tas til orientering. 

 

 

Orienteringssak 2: Melding om vedtak 

  

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 3: Kommunal rapport – Bernt svarer: 

  

Saken tas til orientering. 

 

 

Orienteringssak 4: Artikkel i fra NKRF: 

  

Saken tas til orientering. 

 

 

Orienteringssak 5: kommunal rapport – Bernt svarer: 

  

Saken tas til orientering. 

 
 
 
20/2022 Eventuelt 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Sak ble drøftet. Kan være aktuelt for forvaltningsrevisjon.  
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21/2022 Godkjenning av dagens protokoll   
 
Forslag til vedtak: 

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 8. juni 2022, godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Protokollen ble gjennomgått etter møtet.  

 

 

Vedtak: 

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 8. juni 2022, godkjennes. 

 

 


