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 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
___________________________________________________________ 
 
Møtested:  Kommunestyresalen, Folldal kommunehus 
Møtedato:  Onsdag, 11.mai 2022 
Tid:   Kl. 12:00 – 15:40 
Saknr.  16 - 23 
 
 
Til stede på møtet:  
 
 
Medlemmer:     Forfall: 
Odd Hallgeir Øien (FL), leder        
Kolbjørn Kjøllmoen (SP), nestleder 
Grete Skukkestad (AP)  
Bård Høisen Lohn (SP)     
Brit Kværness (FL)          
  
          
Varamedlemmer: 
 
 
Andre:     
Kontrollutvalg Fjell IKS: Ragnhild Aashaug 
Folldal kommune:  Ordfører Kristin Langtjernet 

Kommunedirektør Torill Tjeldnes deltok i sak 18 og 19 
 Økonomisjef Kai Enget deltok i sak 18 
Revisjon Midt-Norge SA Oppdragsansvarlig revisor Kjell Næssvold deltok i sak 16 - 19                                 
 
 
 
Merknader: 
Ingen 
 
      
 
Folldal, 11.05.22 
 
Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug 
Møtesekretær 
 
 
Neste møte: 5. oktober 2022 

https://no.wikipedia.org/wiki/Folldal
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16/2022  Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 11.05.22 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 11.05.22 godkjennes. 
 
 
 
 
17/2022 Godkjenning av protokoll fra møte den 6.april. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Møteprotokollen fra møtet i kontrollutvalget den 06.04.22, godkjennes. 
 
 
 
Behandling: 
Protokollen ble sendt ut på e-post til kontrollutvalgets medlemmer den 7.april, og det ble 
ikke mottatt noen merknader. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Møteprotokollen fra møtet i kontrollutvalget den 06.04.22, godkjennes. 
 
 
 
 
18/2022 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 

årsberetning for 2021 
 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021 for Folldal 
kommune. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til 
formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning 
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Behandling:  
Økonomisjef Kai Enget orienterte om årsregnskapet for 2021. Kommunedirektør Torill 
Tjeldnes hadde en gjennomgang av innholdet i årsberetningen for 2021. 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Næssvold orienterte om revisors arbeid med 
årsregnskap og årsberetningen for 2021. For detaljer se revisors presentasjon som er 
vedlagt protokollen. 
 
Alle svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Sekretariatet innledet om saken og kontrollutvalgets rolle i behandlingen av saken.  
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021 for Folldal 
kommune. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til 
formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning 

 
 
 
 
19/2022 Orientering om støtte til filminnspilling 
 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om støtte til filminnspilling til orientering. 
 
 
Behandling:  
Avtalen som ligger til grunn for spørsmålet skulle legges frem for kontrollutvalget. Det 
pågår for tiden forhandlinger om avtalen, og møtet bør på den bakgrunn lukkes. 
 
Kontrollutvalget diskuterte om møtet skulle lukkes, og vedtok en lukking for 
orienteringen og spørsmål til orienteringen etter forvaltningslovens § 13 og 
offentlighetsloven §23. 
 
Deretter ble møtet lukket.  
 
Kommunedirektøren orienterte om status for saken og det ble stilt spørsmål til innholdet 
i avtalen. 
 
Etter orienteringen og spørsmål ble møtet åpnet.  
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om støtte til filminnspilling til orientering. 
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20/2022 Evaluering av virksomhetsbesøk ved Folldal 
barnehage 

 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Erfaringene fra evalueringen av virksomhetsbesøket ved Folldal barnehage legges til 
grunn for senere virksomhetsbesøk. 
 
Behandling:  
Kontrollutvalget oppsummerte sitt inntrykk av virksomhetsbesøket som positivt, og en fin 
måte å bli kjent med virksomhetene i kommunen. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Erfaringene fra evalueringen av virksomhetsbesøket ved Folldal barnehage legges til 
grunn for senere virksomhetsbesøk. 
 
 
 
21/2022 Orienteringssaker 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Orienteringssakene ble gjennomgått, og tatt til orientering. 
  
 
Kontrollutvalgets vedtak:  
Sakene tas til orientering. 
 
 
 
 
22/2022 Eventuelt 
 
Behandling:  
 
Kontrollutvalget diskuterte aktuelle problemstillinger, og ønsker å høre om: 
 

1. Hvordan det arbeides for å sikre IT-sikkerheten i kommunen.  
 

2. Hvordan det jobbes med sikkerhet av personvern. 
 
Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
Kontrollutvalget diskuterte aktuelle problemstillinger, og ønsker å høre om: 
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3. Hvordan det arbeides for å sikre IT-sikkerheten i kommunen. 

  
4. Hvordan det jobbes med sikkerhet av personvern. 

 
 
 
 
23/2022 Godkjenning av møteprotokoll fra dagens møte 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 11.05.22, godkjennes. 
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 11.05.22, godkjennes. 
 
 
 
 
 
Drøftingssak: 
Aktuelle forvaltningsrevisjoner ble diskutert.  
Det lages en bestillingssak til neste møte for forvaltningsrevisjon om etikk og varsling. 

 


