
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune 
 
Arkivsak: 20/464 
Møtedato/tid: 08.12.2020 kl 09:00 – 11:55 
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Mads Løkeland-Stai, leder  
Grethe Gravrokk Sand, nestleder  
Aud Inger Kalseth  
Roald Furuli  
Joar Syrstadeng  
 
Forfall: 

 

 
Andre møtende: 
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA (sak 45) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
45/20 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor 
46/20 Reglement for kontrollutvalget 
47/20 Plan for eierskapskontroll 2021-2024 
48/20 Årsplan 2021 for kontrollutvalget 
49/20 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
50/20 Referatsaker 
51/20 Eventuelt 
52/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 45/20 Revisjonsstrategi - orientering fra revisor 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 45/20 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen 

uavhengighet. 
 
Behandling: 
Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig revisor,  orienterte om revisjonsstrategi og svarte på 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering når det gjelder forenklet etterlevesekontroll for 2020  
(kommuneloven §24-9): 
Rødt nivå: Selvkost 
Gult nivå: Offentlige anskaffelser og tilskudd til private barnehager 
Grønt nivå: Finansforvaltning og offentlig støtte 
Revisor vil for regnskapsåret 2020 gjennomføre en kontroll på området selvkost. (vann og avløp, 
byggesak, kart og oppmåling, feiing). 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen 

uavhengighet. 
 
 
 
Sak 46/20 Reglement for kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 46/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger "Reglement for kontrollutvalget i Orkland kommune" frem for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Orkland kommune" slik det fremgår av 
saken. 
 
Behandling: 
Forslag fra Joar Syrstadeng: 
Kontrollutvalgets reglement vedtas uten medie- og kommunikasjonstrategi. 
Forslaget fikk 1 stemme og falt.  
 
Forslag til vedtak fikk 4 stemmer. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger "Reglement for kontrollutvalget i Orkland kommune" frem for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Orkland kommune" slik det fremgår av 
saken. 
 
 
 
 



Sak 47/20 Plan for eierskapskontroll 2021-2024 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 47/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll for 2021-2024. Planen legges 
frem for kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen. 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
 
Behandling: 
Endre fra eiermelding til eierskapsmelding i selve planen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll for 2021-2024. Planen legges 
frem for kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets 

prioriteringer i planen. 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
 
 
 
Sak 48/20 Årsplan 2021 for kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 48/20 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2021 for kontrollutvalget. 
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2021: 

• 2. mars 
• 4. mai 
• 8. juni 
• 21. september 
• 26. oktober 
• 7. desember 

3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2021 tilrettelegges for besøk ved Hamnahaugen helse- og 
omsorgssenter i juni og Snillfjord omsorgssenter i september. 

 
Behandling: 
Møtestart: fortrinnsvis klokken 09:00. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2021 for kontrollutvalget. 
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2021: 

• 2. mars 
• 4. mai 
• 8. juni 
• 21. september 
• 26. oktober 
• 7. desember 



3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2021 tilrettelegges for besøk ved Hamnahaugen helse- og 
omsorgssenter i juni og Snillfjord omsorgssenter i september. 

 
 
 
Sak 49/20 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 49/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for 
videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet. 
 
Behandling: 
Medlemmene i kontrollutvalget orienterte kort fra sitt ansvarsområde. Ingen innspill på saker til 
kontrollutvalgets oppfølgingsliste. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for 
videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet. 
 
 
 
Sak 50/20 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 50/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kommunal- og moderniseringsdepratementets svar på spørsmål om valg av ungdomsråd. 
2. Svar fra Forum for kontroll og tilsyn på kontrollutvalgets henvendelse angående regler om 

innsyn. 
3. Må opposisjonen stille liste til valg av kontrollutvalget? 
4. Må den som skal velges til leder av et utvalg, samtykke skriftlig til å bli valgt? 
5. Kan kona til lensmann og varaordfører være leder av forliksrådet? 
6. Kan kommunestyret gi ettergodtgjøring til folkevalgte som ikke har verv som 

hovedbeskjeftigelse? 
7. I hvilken grad plikter kommunen å legge til rette for at befolkningen skal kunne følge med på 

det som skjer under kommunestyremøtene? 
8. Fylkesmennene er uenige om morselskap i offentlig eide energikonsern er omfattet av 

offentlighetsloven. Nå skal dette spørsmålet avklares av domstolen. 
9. To kommunalt eide energiselskap har saksøkt staten for å unngå å bli omfattet av 

offentlighetsloven. Selskapene setter innsynskrav på vent til domstolen har talt. 
10. Storkommunene Ålesund, Orkland og Heim må betale tilbake til ansatte etter dom om 

spisepauser i Arbeidsretten. 
11. Staten tjener over 600 millioner kroner på gebyrer på en rekke offentlige tjenester. En skjult 

skatt, mener Riksrevisjonen. 
 
Omforent forslag til tillegg til vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å oversende brevet fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementes med informasjon om at Orkland kommune hadde en plikt til å 
velge et ungdomsråd innen årskiftet 2019/2020. 



 
Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å oversende brevet fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementes med informasjon om at Orkland kommune hadde en plikt til å 
velge et ungdomsråd innen årskiftet 2019/2020. 
 
 
 
Sak 51/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 51/20 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder orienterte om henvendelser han har motatt på vegne av kontrollutvalget: 
Grønnøra 1 
Området er regulert til industri etc i kommuneplanens arealdel. Generell kontordrift er ikke 
akseptert i dette området.  
Saken går nå i rettssystemet. 
 
Lovlighetskontroll 
Manglende tilbakemelding fra Orkland kommune til de som har sendt inn lovlighetsklage til 
Fylkesmannen på vedtak om ekspropriasjon.  
 
Meldal helsetun 
Anonym henvendelse fra en innbygger vedr. bygging av Meldal helsetun. 
 
En av kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål om gjennomføring av politiske vedtak og 
tidsfrister. 
 
Kommunale utleiebygg ble også diskutert. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
 
Sak 52/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 08.12.2020 52/20 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.12.2020, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.12.2020, godkjennes. 
 
 


	Sakliste:

