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      Folldal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

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

 

Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus 

Møtedato: Onsdag 20. september 2017 

Tid:  Kl. 13:00 

Saknr.  21-27 

 

Til stede på møtet: 

  

 

Medlemmer:      Forfall: 

Kolbjørn Kjøllmoen      
Rolf Ulsletten 

Kari Brun Moen 

 

Varamedlem:  

           

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:     Norvald Veland 
Fra Revisjon Fjell IKS:    Leidulf Skarbø 
 
Fra administrasjonen     
 
Annet:      

   

   

Møtet ble avsluttet kl. 15.15 
 
 
Folldal, 20. september 2017 
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
Møtesekretær 
 

 

 

 

 

Neste møte er onsdag 22. november  kl. 13:00  i Folldal kommunehus 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Folldal
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21/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 20.09.17 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 20.09.17 godkjennes. 

 
 
 
22/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 03.05.17 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.17 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.17 godkjennes. 

 
 
 
23/2017 Forvaltningsrevisjon – Oppfølging og etterlevelse av 

klima- og energiplanen for Folldal 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten” Oppfølging og etterlevelse av energi- og 

klimaplanen” tas til etterretning. 

2. Rådmannen bes følge revisors anbefalinger. 

3. Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. april 

2018. 

 

Behandling:  

Revisjon gjennomgikk hovedpunkter i rapporten, sammendrag og anbefalinger.  Videre 

svarte revisjon på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Rapporten samlet er positiv for Folldal kommune i forhold til oppfølging av planen 

sammenlignet med en del andre kommuner. 

 

Kontrollutvalgets innstilling:  

1 Forvaltningsrevisjonsrapporten” Oppfølging og etterlevelse av energi- og 

klimaplanen ” tas til etterretning. 

2 Rådmannen bes følge revisors anbefalinger. 

3 Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. april  

2018. 
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Kommunestyrets vedtak: 

 

 
 
24/2017 Budsjett 2018 
 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 for kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Folldal kommune med en ramme på kr 468.000. 

  

 

Behandling: 

Kontrollutvalget gjennomgikk postene i forslag til budsjett og omprioriterte noen mindre 

poster. 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 for kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Folldal kommune med en ramme på kr 468.000. 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 

 

 

25/2017 Benchmarking revisjonskostnader 2015 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Revisors gjennomgang av benchmarking av revisjonskostnader for 2015 tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

Revisor gjennomgikk hovedpunkter i oversikten og sammenlignbare tall som der kommer 

frem 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Revisors gjennomgang av benchmarking av revisjonskostnader for 2015 tas til orientering. 

 

 

 
26/2017 Orienteringssaker 
Det orienteres om følgende sak for kontrollutvalget (vedlagt) 

 Ny hjemmeside Kontrollutvalg Fjell IKS – konfjell.no 

Sekretær vil gjennomgå ny hjemmeside og ta opp hvordan Kontrollutvalget og 

andre kan gjøre seg nyte av denne 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Sekretær gjennomgikk ny hjemmeside og dets innhold.  Kontrollutvalget vedtok at de for 

ettertiden ikke treng å få utsendt alle saksdokumenter utover sakliste og orientering om 

at sakene er lagt ut på konfjell.no. 

 

 

 
27/2017 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: 

Kontrollutvalget, etter diskusjonen, ber om at sekretariatet til neste møte fremmer egen 

sak om kontrollutvalgets rolle i forhold til bevilgninger til kirkelig fellesråd.  Også 

bevilgninger knyttet til frivilligsentralen utredes.  


