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      Folldal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget (ekstramøte) 

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

 

Møtested: Møter møterom v/kommunestyresal, Folldal kommunehus 

Møtedato: Mandag, 30. oktober 2017 

Tid:  Kl. 13:00 

Saknr.  28-30 

 

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 
 
Ordfører:     Hilde F. Tveråen     
 
Annet:      

   

   

Møtet ble avsluttet kl. 15.00 
 
 
Folldal, 30. oktober 2017 
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
Møtesekretær 
 

 

 

 

Neste møte er torsdag 7. desember  kl. 13:00  i Folldal kommunehus 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Folldal
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28/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 30.10.17 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 30.10.17 godkjennes. 

 

 
29/2017 Varslingssak – unnt off. jfr. Off.loven § 13 
 

Saksutredning: 

Kontrollutvalget har mottatt en varslingssak med anmodning om å drøfte saken i 

kontrollutvalget for videre behandling og vurdering. 

 

På grunn av sakens karakter med underliggende dokumenter, skal møtet lukkes da 

underliggende dokumenter i varslingssaken inneholder taushetsbelagte 

personopplysninger, jfr Offentlighetslovens § 13. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten innstilling/forslag til vedtak. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Kontrollutvalget besluttet å lukke møtet med hjemmel i offentlighetsloven § 13. 

Innledningsvis presiserte leder i utvalget at all informasjon og personopplysninger i 

saken er taushetsbelagt. 

Kontrollutvalget diskuterte foreliggende varslinger.   

Kontrollutvalget ber revisjon undersøke: 

- Hvordan avviksmeldinger i HRO har blitt behandlet og fulgt opp siden 01. januar 

2015 

- Om det foreligger dokumentasjon for tidligere varslinger knyttet til den 

foreliggende saken 

 

Vedtaket blir å sende til varslere. 

 

 
30/2017 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, jfr.  Offentlighetslovens § 13. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Møte i kontrollutvalget fastsatt til 22.november 2017 utsettes til torsdag 7. desember 

2017 kl. 13.00.  Revisors undersøkelse sak 29/17 vil da foreligge til behandling. 


