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      Tolga kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested: Storstua, Tolga kommunehus  
Møtedato: Mandag 5. oktober  2020 
Tid:  Kl. 13:30 – 15:30 
Saknr.  22- 30 

 
Til stede på møtet:       Forfall:  
Audun Holte, leder      Ingen. 
Marit Gilleberg, nestleder         
Heidi Øien 
Toril Eva Steien    
Trond Peder Carlsen 
 
 
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Torill Bakken   
Fra Revisjon Midt-Norge SA:   Tor Arne Stubbe 25/20 og Monica Sundt 24/20, via Teams 
Fra kommunen:       Ordfører Bjørnar Tollan Jordet 
Fra administrasjonen:   Kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold, 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, 5 oktober 2020  
 

Torill Bakken 
 

Torill Bakken 
møtesekretær 
 
 
 
Neste møte: mandag 14. desember 2020  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Tolga_komm.svg
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22/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling   
    
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 05.10.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 05.10.20 godkjennes. 

 
 
 
23/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 17.06.20 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.06.20 godkjennes. 

 

 

Behandling:  

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.06.20 godkjennes. 

 

 
     
24/2020 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - Tolga kommunes 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen  

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om forenklet etterlevelseskontroll i Tolga 

kommune til orientering. 

 

 

Behandling: 

Oppdragsansvarlig revisor deltok via Teams og gikk igjennom revisors nye oppgave og 

arbeidet med attestasjonsoppdraget. 

Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget. 

Det ble foreslått en liten endring i ordlyden. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar resultatet av attestasjonsoppdraget om forenklet 

etterlevelseskontroll i Tolga kommune til orientering. 

 

 
 
   
25/2020 Prosjektplan – forvaltningsrevisjon 2020 - Oppvekst   
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppvekst - kommunens arbeid med tidlig innsats, 

samhandling mellom barnehage, skole og PPT» slik den foreligger. 

 

 

Behandling: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor deltok via Teams og gikk igjennom den oversendte 

prosjektplanen.   

Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Utvalget diskuterte planen og kom med 

innspill og synspunkter underveis.  

• Fokus på språkopplæring 

• Likhet, samarbeid mellom barnehagene og skolene i kommunen 

• Kartlegginger, intensivopplæring  

• Vektlegge kommunens egne planer 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Oppvekst - kommunens arbeid med tidlig innsats, 

samhandling mellom barnehage, skole og PPT» slik den foreligger. 

 

  
 
26/2020 Budsjett 2021 for kontroll og tilsyn i Tolga kommune 
 
Forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tolga kommune 

for 2021 på kr 702 500. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom det framlagte forslag til budsjett.  

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
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Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tolga kommune 

for 2021 på kr 702 500. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

  

 

 
 
27/2020 Gjennomføring av fjernmøter i kontrollutvalget  
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget ser nytten av å kunne avholde digitale møter i enkelte saker, og sender 

saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å avholde møter digitalt iht. 

kommuneloven § 11-7.  

2. Saker som iht. koml. § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan ikke 

behandles i et digitalt møte.  

 

 

Behandling:  

Ordfører har orientert om følgende: 

I mars fattet formannskapet følgende vedtak: 

Vedtak i formannskapsmøte, 12.03.20:  

Med hjemmel i kommunelovens § 6-1 fjerde og femte ledd gir formannskapet ordfører 

myndighet til å fatte vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, der ikke 

kommunestyret selv har bestemt noe annet. 

Ordfører skal rapportere til kommunestyret om hvordan den delegerte myndigheten er 

benyttet. 

 

Formannskapet vedtar etter delegeringsreglementets punkt 2.9 og ny kommunelov § 11-

8 at samtlige folkevalgte organ har adgang til å holde møter som fjernmøter, jfr 

kommunelovens § 11-7. 

Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske 

hjelpemidler likevel kan se, høre og kommuniserer med hverandre. Kravene som ellers 

gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. 

 

Vedtaket ble både kunngjort til kommunestyret umiddelbart og det ble løfta på første møte i 

kommunestyret med mulighet til å komme med synspunkt/kommentarer.  

Ingen av kommunestyrets medlemmer har ytret seg mot vedtaket.  
 

Utvalget tar saken til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.  

Politiske utvalg i Tolga kommune har etter vedtak i formannskapet 12.03.20 mulighet til 

å gjennomføre fjernmøter. 
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28/2020 Orienteringssaker 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

Orienteringssak 1: Endring oppdragsansvarlig revisor 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 2: Pressemelding utsendt 8. juni fra rådmann i Tolga 

 

Kommunedirektøren orienterte. Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 3: Melding om vedtak i kommunestyret 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 4: Melding om vedtak i kommunestyret 

 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 5: Pressemelding utsendt 4. september fra rådmann i Tolga 

 

Kommunedirektøren orienterte. Saken tas til orientering. 

 

 

Orienteringssak 6: Tolkning av kommuneloven §23-5 

Saken tas til orientering. 

 

 
 
29/2020 Eventuelt 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker til behandling. 

 
  
30/2020 Godkjenning av dagens protokoll   
 

 

Forslag til vedtak: 

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 5.oktober 2020, godkjennes. 
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Behandling: 

Vedtak i protokollen ble  gjennomgått og godkjent.  

 

 

Vedtak: 

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 5.oktober 2020, godkjennes. 

 
     
     
 


