Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune
Arkivsak:

18/533

Møtedato/tid:

04.12.2018 Kl 09:00-15:30

Møtested:

Revisjon Midt-Norge SA, avd Orkanger. Sandveien 5. 7300 Orkanger.

Møtedeltakere:
Atle Ingar Kjelstad(Leder)
Randi Fossmo
Jann Eirik Evensen
Aud Inger Kalseth
Rolf Løvseth
Andre møtende:
Leder ved Rosenvik AS
Leder ved HMS tjenesten AS, avd. Orkladal.
Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)
Torbjørn Brandt, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS (konsek)
Kopi:
Ordfører, rådmann, postmottak Meldal kommune, postmottak RMN, Kjell Næssvold
Merknader:
Møtet starter kl. 09:00 hos Revisjon Midt-Norge AS, avd, Orkanger. Sandveien 5, 7300
Orkanger.
Kl. 10:00 besøker kontrollutvalget Rosenvik AS, Litjgårdsveien 33, 7300 Orkanger.
Lunsj fra ca. kl. 11:45-12:45.
Kl. 13:00 besøker kontrollutvalget HMS Tjenesten AS, avd Orkladal, Sandveien 5. 7300
Orkanger.
Møtet avsluttes i Revisjon Midt-Norges lokaler. Vi tar sikte på å avslutte møte senest 15:30.
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Torbjørn Brandt på telefon 930 65 722, eller e-post: torbjorn.brandt@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 28.11.2018

Atle Ingar Kjelstad (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Brandt
Rådgiver, Konsek Trøndelag
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Saknr
36/18

341 kommuner hadde i 2017 et tilbud om helsestasjon for ungdom
(HFU)
Helsedirektoratet 13.11.2018

Alle ungdommer bør ha gratis tilgang til helsetjenester. For første gang foreligger en oversikt
over antall kommuner som har et HFU-tilbud for ungdom.
– Regjeringen har de siste årene gitt nær en milliard kroner i frie inntekter og tilskudd årlig for
å styrke og utvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert helsestasjon for ungdom
(HFU), sier Ellen Margrete Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Det forteller noe
om både vilje til satsing og om behov for tjenestene der ute.
Tidligere har vi ikke hatt oversikt over antall kommuner som har et tilbud om HFU, men fra og
med 2017 har vi fått denne oversikten via kommunens rapportering til KOSTRA (KommuneStat-Rapportering).
Tallene for 2017 viser at 341 kommuner har et HFU-tilbud. Av disse var det 35 kommuner
som ikke hadde tilbudet i egen kommune, men i samarbeid med en eller flere andre
kommuner. I 2017 var det 85 kommuner som ikke hadde et tilbud om HFU.
Alle ungdommer bør ha et kommunalt helsestasjonstilbud (HFU). Monitoreringen vi nå har
fått på plass gir en mulighet til å kunne følge med på utviklingen av dette helsetilbudet til
ungdommer, sier Carlsen.

Vedlegg: oversikt over kommuner som Konsek Trøndelag IKS er sekretariat for.

Helsedirektoratet, 13. november 2018.
Kilde: KOSTRA, SSB.

Kommuner som har HFU
Kommunenr
1612
1617
1620
1622
1636

1657

Kommunenavn
Hemne kommune
Hitra kommune
Frøya kommune
Agdenes kommune
Meldal kommune
Orkdal kommune
Midtre Gauldal kommune
Melhus kommune
Skaun kommune

1662

Klæbu kommune

1663
1664
1665
1702
1703
1711
1714
1717
1719
1721
1736
1738
1740
1742
1743
1751
1756

Malvik kommune
Selbu kommune
Tydal kommune
Steinkjer kommune
Namsos kommune
Meråker kommune
Stjørdal kommune
Frosta kommune
Levanger kommune
Verdal kommune
Snåsa kommune
Lierne kommune
Namsskogan kommune
Grong kommune
Høylandet kommune
Nærøy kommune
Inderøy kommune

1638
1648
1653

Kommuner som ikke har HFU, men
har et samarbeid med andre
kommuner
Kommunenr
1725
1739
1749

Kommunenavn
Namdalseid kommune
Røyrvik kommune
Flatanger kommune

Kommuner som ikke har HFU og
heller ikke samarbeider med andre
kommuner om et tilbud
Kommunenr
1613
1724
1744
1748
1755

Kommunenavn
Snillfjord kommune
Verran kommune
Overhalla kommune
Fosnes kommune
Leka kommune

Inhabilitet, støtteordninger og særegne forhold
Kommunal Rapport 5.11 2018

Kan jeg som kommunestyremedlem stemme for en tilskuddsordning som jeg selv senere kan søke på,
eller er jeg inhabil?
SPØRSMÅL: En kommune tilbyr kommunalt tilskudd til bønder som har vært rammet av tørke i
sommer. Bøndene må søke og dokumentere tap. Når kommunestyret skal vedta denne ordningen, er
da alle bønder som sitter i kommunestyret og kan søke på tilskudd fra denne ordningen, inhabile?
Hvis ja, gjelder det også dem som har barn eller foreldre, søsken eller svigerforeldre som er bønder og
kan søke på ordningen.
SVAR: Her er det to ulike mulige grunner for inhabilitet som må vurderes.
Det første er om noen av medlemmene i kommunestyret er «part» i saken. I så fall er man uten videre
inhabil etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav a. Begrepet «part» er definert
i lovens § 2, første avsnitt, bokstav e som «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken
ellers direkte gjelder». Her er det tale om et generelt vedtak om å etablere en støtteordning etter
søknad fra den enkelte, og da er ingen part så langt. Det blir de først når de søker.
Neste spørsmål blir så om det at et medlem er sannsynlig eller mulig søker om slikt tilskudd, blir
inhabil etter bestemmelsen i § 6 andre avsnitt, fordi dette må anses som «særegne forhold … som er
egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Her sies det også at «blant annet skal legges vekt på
om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han
har nær personlig tilknytning til». «Nær personlig tilknytning» må da forstås på samme måte som der
det er spørsmål om noen selv er inhabil av denne grunn, altså i første rekke nærmeste slekt, samt
svoger/svigerinne. Dette kan tilsi at et medlem som er aktuell søker om slikt tilskudd, eller som har
nær personlig tilknytning til noen som vil kunne søke, vil være inhabil. Forutsetningen er imidlertid at
det er tale om «særegne forhold», noe som må forstås som at dette medlemmet av den grunn står i en
særstilling og ikke bare er en av en stor krets personer som vil kunne få fordeler av vedtaket. Det er
mao. ikke slik at alle som eier fast eiendom blir inhabile når man fastsetter satsene for eiendomsskatt,
eller alle som bor i en bydel blir inhabile når det skal anlegges en ny vei som vil gi vesentlig bedre
adkomst dit hun bor.
Her vil det derfor måtte foretas en helt konkret skjønnsmessig vurdering av om den interesse et
medlem har i saken, er så «særegen» at hun blir inhabil. Hvis et stort antall eiendommer er rammet av
tørke, vil det antagelig ikke foreligge inhabilitet. Hvis det bare er et fåtall eiendommer som det kan
være aktuelt å gi slikt tilskudd til, vil eierne og nærstående derimot antagelig være inhabile. Hvor
streng vi skal være her, vil i praksis også avhenge av hvor store tilskuddsbeløp det kan bli tale om.
Her kan det være nyttig å få en juridisk vurdering av de aktuelle medlemmenes forhold i forkant av det
møtet dette skal behandles. Hvis spørsmålet først oppstår under møtet, må man vurdere om saken
bør utsettes for å få avklart dette. En utvei kan også være at det medlemmet spørsmålet gjelder, ber

om og får fritak fra å delta ved behandlingen av saken av «vektige personlige grunner», etter regelen i
kommuneloven § 40 nr. 4 om dette.

"Næringsstyre" må organiseres som folkevalgt organ
Kommunal Rapport 30.10.2018

Hva skal til for at et næringsstyre skal bli et lovlig folkevalgt organ etter kommuneloven?
SPØRSMÅL: Som ledd i ønsket om å løfte kommunenes arbeid med næringsutvikling har
kommunestyret fått utarbeidet og vedtatt en strategisk næringsplan for 2018–2029. I den
forbindelse ble det vedtatt å opprette et eget «næringsstyre» som i kommunens politiske
organisasjonsmodell parallellføres med kommunenes to hovedutvalg og formannskap.
Det nye styret er forutsatt å ta over den politiske behandlingen av næringsrelaterte oppgaver
og kultursaker fra formannskapet og de to andre hovedutvalgene, herunder oppgaven som
fondsstyre for de kommunale næringsfondene. I tillegg til innstillende myndighet legges det
opp til at styret delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker.
Kommunen praktiserer i dag gjennomgående representasjon i hovedutvalgene.
Kommunestyrets medlemmer er fordelt på to hovedutvalg og formannskapet, med 7
medlemmer i hvert utvalg. Næringsstyret skal ha seks medlemmer, tre fra “politisk nivå”,
hvorav den ene er ordføreren. To velges etter forslag fra næringslivet. Videre skal det velges
en styreleder som skal foreslås/rekrutteres av en “arbeidsgruppe” bestående av ordfører,
varaordfører og rådmann. Deretter skal kommunestyret formelt velge styret.
Så vidt en kan se vil den valgte organiseringen kunne føre til at næringslivet blir gitt betydelig
makt i saker av politisk karakter. Det er heller ikke skissert mekanismer som sikrer politisk,
folkevalgt kontroll. Spørsmålet vil da være om en slik modell, med et eget næringsstyre
sammensatt som nevnt, er et lovlig folkevalgt organ etter kommuneloven, og i alle fall om
ikke andre organisasjonsmodeller, som f.eks. kommunalt foretak, ville vært en mer egnet
modell til å ivareta disse funksjonene.
SVAR: Kommuneloven gir i utgangspunktet kommunestyret en stor grad av frihet når det
gjelder hvilke typer styrer og utvalg kommunen skal ha, og hvilke oppgaver og vedtak som
skal legges til hver av disse, men hele tiden innenfor rammen av den organisasjonsmodell
som er fastsatt i kommuneloven.
Det «næringsstyret» som man her oppretter, er klart nok et «fast utvalg» som reguleres av
bestemmelsene i lovens § 10. Slike utvalg kan (nr. 1) opprettes «for kommunale og
fylkeskommunale formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale
virksomhet», og (nr. 2) «kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger
av lov». Hvis ikke annet er bestemt, handler det på sitt område på vegne av og er direkte
underlagt kommunestyret som delegerende organ, og rapporterer tilbake til dette.
Om det er hensiktsmessig å gi et fast utvalg et så vidt ansvarsområde og så vide fullmakter
som det gjøres her, er det opp til kommunestyret å vurdere. Det er vel i første rekke et
spørsmål om hvilken rolle man ønsker formannskapet skal ha i slike saker. Organisering som
kommunalt foretak er i alle fall lite aktuelt. Det er en modell som ikke passer godt i saker som
kan være potensielt politisk kontroversielle.
Neste spørsmål er så sammensetningen av et slikt «næringsstyre».
Kommunestyret velger selv medlemmene av et slikt utvalg (nr. 3). Medlemmer kan være
både kommunestyrerepresentanter og utenforstående. Alle medlemmer må være personlig
valgt, og går da inn under de alminnelige reglene om folkevalgte i kommuner.
Valget kan skje som avtalevalg etter reglene i § 38 a hvis kommunestyret enstemmig vedtar
dette. Det betyr altså at man har blitt enige om sammensetningen, og deretter vedtar denne

enstemmig. Det som refereres av regler om hvem som skal være med og hvem som kan
foreslå medlemmer, må i så fall gå inn som en del av det politiske grunnlaget for utvelgelsen
av de medlemmene man deretter enstemmig velger inn.
Hvis derimot minst ett medlem krever det, må (§ 35 nr. 4) valget holdes som forholdsvalg
etter reglene i §§ 36 og 37, altså ved listevalg. Flertallet kan ikke binde et mindretall når det
gjelder hvem som kan foreslås eller hvem man stemmer på. Prinsipielle vedtak om hvordan
utvalget skal sammensettes, vil ikke ha noen bindende kraft her, og kommunestyret er ikke
bundet av hva som er innstilt fra en «arbeidsgruppe». Denne vil bare kunne fungere som en
«valgkomité» som gir råd til kommunestyret, eventuelt til ordfører eller andre som skal avgi
innstilling med forslag til avtalevalg, se § 38 a nr. 2.
Reglene i loven om krav til kjønnsmessig balanse gjelder uansett valgform, se § 36 nr. 2 og §
37 nr. 3 for forholdsvalg, og § 38 a nr. 3 for avtalevalg.
Når «styret» er valgt, velger så kommunestyret leder og nestleder blant medlemmene, ved
flertallsvalg, se § 10 nr. 3, slutten, og § 38. Heller ikke her kan man gi bindende regler om
hvem som skal velges. Dette avgjør kommunestyret her og nå med vanlig flertall.
Som oppsummering kan vi konstatere at det ikke er mulig å etablere noen form for
næringslivslignende organisering av denne siden av kommunens virksomhet utenfor
kommunelovens system. Kommunestyret er uansett det overordnede organ med ansvar for
alle sider av virksomheten, se § 6, med administrasjonssjefen – rådmannen – som den
øverste leder for administrasjonen (§ 23), og det etablerte organet er underlagt vanlige
forvaltningsrettslige regler og prinsipper om kommunestyret som øverste ansvarlig organ

Begrenset makt for kommunestyrer som skal avvikles
Kommunal Rapport 19.11.2018

Hvilket ansvar og fullmakter har kommunestyret i en kommune de siste månedene før
kommunen slår seg sammen med en annen og et nytt kommunestyre tar over?
Kommunestyret i en kommune som skal slå seg sammen med en annen, får sin makt
avgrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i kommunen, forklarer Jan
Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: 1) § 27 i inndelingslova sier at kommunestyrets funksjonstid i en kommune
som skal slå seg sammen, er fram til tidspunktet for sammenslåingen. Som legmann tolker
jeg det slik at det da også gjelde for øvrige folkevalgte organ som formannskap råd og
utvalg. Stemmer det?
SVAR: Ja, de sammenslåtte kommunene eksisterer fram til det fastsatte tidspunktet for
sammenslåingen, og det gjelder da ikke bare for kommunestyrene, men også for andre
folkevalgte organer og administrasjonen i de enkelte kommunene. Alle disse handler på
vegne av og på grunnlag av fullmakt fra kommunestyret, og her gjelder den samme
begrensningen som er fastsatt for kommunestyrene i siste setning i § 27: «Deira ansvar og
fullmakter er likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei
eksisterande einingane.»
SPØRSMÅL: 2) Siste setning i §27 har en naturlig begrensning av ansvar og fullmakter. Og
det er til denne begrensningen jeg har spørsmål. Kan et kommunestyre i den gamle
kommunen, i perioden etter konstituering av kommunestyret i den nye kommunen, gjøre
vedtak i en andregangs behandling av en reguleringsplan? Vi forutsetter selvsagt at dette
ikke er en plan som er et stridstema i den nye kommunen.
SVAR: Utgangspunktet må klart nok være at det kan det gamle kommunestyret ikke gjøre.
Andre gangs behandling av reguleringsplan er ikke noe «som er nødvendig for å avslutte
verksemda» i den gamle kommunen. Hvis dette ikke er et stridstema i den nye kommunen,
vil det normalt ikke være noe stort problem med noen måneders forsinkelse før det nye
kommunestyret kan ha fått stadfestet denne planen. Og man kan vel sjelden være sikker på
at det ikke er noen i administrasjonen eller blant de folkevalgte i den nye kommunen som
ikke har kritiske synspunkter på enkeltheter i denne planen. Så spillets regler tilsier at her må
dette vedtaket utsettes til det nye kommunestyret kan treffe vedtak.
En annen sak er hva som kan skje om man treffer et slikt vedtak i det gamle kommunestyret
om et helt ukontroversielt planforslag. Hvis ingen protesterer, er det vel lite sannsynlig at
noen vil finne på å reise spørsmålet om planvedtaket ble truffet av riktig kommunestyre.

Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget?
Kommunal Rapport 27.11.2018

Et kontrollutvalg kan gjøre de undersøkelser det mener er nødvendig for å utføre sin
lovpålagte oppgave.
SPØRSMÅL: Et kontrollutvalg ba rådmannen å komme til møte og gjøre rede for risikoen for
en fastlegekrise i kommunen, for hva som eventuelt kunne gjøres for å redusere en slik
risiko, og hvordan kommunen administrerte fastlegeordningen. Rådmannen avslo å møte for
kontrollutvalget for å svare på dette. Hun viste til at det her er tale om en tjeneste som styres
nasjonalt, og at forvaltningen av fastlegetilbudet er kommunestyrets ansvar og tema for den
løpende styringsdialogen mellom kommunestyret og rådmannen. Hun fremholdt
at: «Kontrollutvalget har ikke en rett til å grave i rådmannens hode om tanker om framtiden».
Det er politikk, sa hun og gjorde det klart at beslutningen om å ikke møte var en
prinsippavgjørelse». Kommunestyret var imidlertid enig med kontrollutvalget, og påla
rådmannen å møte. Hun etterkom dette, men holdt fast ved at her gikk kontrollutvalget ut
over sine fullmakter etter loven. Hadde hun rett i dette?
SVAR: I kommuneloven § 77 nr. 1 er det fastsatt at kommunestyret velger et kontrollutvalg
for «å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på
sine vegne». Utvalget «kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de
undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene». I dette ligger at alle
tilsatte, herunder rådmannen, har plikt til å møte for utvalget og svare på de spørsmål det
stiller.
Vi ser nok eksempler på at kontrollutvalg går ut over rammene som det som er naturlig å be
om informasjon om, men dette er det utvalget selv som skal vurdere. Ingen andre kan sette
grenser for hva utvalget vil ta opp og spørre om.
I denne saken vil jeg i alle fall tro at utvalget ikke gikk ut over grensene for det de burde ta
opp. Blant sine andre oppgaver skal kontrollutvalget etter § 77 nr. 4 påse «at det blir
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)».
Det må bety at utvalget kan foreta undersøkelser og stille spørsmål også om en tjeneste som
fastlegetilbudet, med det formål å kaste lys over om man her passer tilstrekkelig godt på å
opprettholde nivået på dette slik at lovgivers forutsetninger og pasienters rett til nødvendig
helsehjelp blir oppfylt.
Hvis rådmannen finner det vanskelig å gi noe presist svar på de spørsmål som blir stilt, vil
hun kunne si det, og eventuelt vise til at vesentlige sider av dette temaet er under politisk
vurdering. Hun er selvsagt ikke eneansvarlig for at det blir gitt et adekvat tilbud, men hun må
sørge for at dette er en sak som settes på dagsordenen hvis dette kan bli vanskelig. Hun har
med andre ord plikt til å møte for og svare kontrollutvalget, uten at det innebærer en plikt til å
gi sikre svar på usikre spørsmål.

Orientering om regnskapsrevisjon og status revisjon av
kommuneregnskapet i Meldal kommune for 2018.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
04.12.2018

Saknr
37/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/174 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at kommunens kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på
en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at
dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal
revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser eller avtaler med revisor, jf. kommuneloven §
77 nr. 4 og forskrift om kontrollutvalg i kommune eller fylkeskommune § 6.
Oppdragsansvarlig revisor for Meldal kommune vil gi kontrollutvalget en generell
gjennomgang for regnskapsrevisjon samt orientere om plan av gjennomføring av finansiell
revisjon for 2018 i møtet.
Revisor vil videre redegjøre for status for den løpende revisjonen så langt i året.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariat anbefaler kontrollutvalget om å ta redegjørelsen til orientering.

Virksomhetsbesøk - Rosenvik AS
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
04.12.2018

Saknr
38/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/140 - 16
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Som et ledd i å gjøre seg kjent med kommunens virksomhet vedtok kontrollutvalget i sak
16/18 å besøke enheter i Meldal kommune eller selskaper hvor Meldal kommune har
eierinteresser.
I forbindelse med kontrollutvalgets møte 4.12.2018 besøker utvalget Rosenvik AS.
Før ordinær saksbehandling vil kontrollutvalget få en omvisning og orientering. Ledelsen ved
Rosenvik AS vil orientere om virksomheten, spesielle satsningsområder og eventuelle
utfordringer m.m.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalget om å ta redegjørelsen til orientering.

Virksomhetsbesøk - HMS tjenesten avd. Orkladal
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
04.12.2018

Saknr
39/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/140 - 17
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Som et ledd i å gjøre seg kjent med kommunens virksomhet vedtok kontrollutvalget i sak
16/18 å besøke enheter i Meldal kommune eller selskaper hvor Meldal kommune har
eierinteresser.
I forbindelse med kontrollutvalgets møte 4.12.2018 besøker utvalget HMS Tjenesten AS,
avd. Orkladal.
Før ordinær saksbehandling vil kontrollutvalget få en omvisning og orientering. Ledelsen ved
HMS tjenesten vil orientere om virksomheten, spesielle satsningsområder og eventuelle
utfordringer m.m.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalget om å ta redegjørelsen til orientering.

Aktuelt fra utvalgene 4.12.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
04.12.2018

Saknr
40/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/39 - 13
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalgets medlemmer følger arbeidet i de øvrige politiske organene i kommunen for å
holde seg orientert den politiske dagsordenen. Saker av interesse for de øvrige
medlemmene i kontrollutvalget refereres i møtet.
Utvalgene er fordelt slik:
·
·
·
·

Kommunestyret: Rolv Løvseth.
Formannskapet: Atle Ingar Kjelstad.
OHO: Aud Inger Kalseth og Randi Fossmo
UD: Jann Eirik Evensen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tar stilling til eventuell oppfølging av saker som tas opp i møtet.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/533 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
04.12.2018

Saknr
41/18

Godkjenning av møteprotokoll 4.12.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
04.12.2018

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/533 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 4.12.2018 godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 4.12.2018.

Saknr
42/18

