
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune 
Arkivsak: 20/253 
Møtedato/tid: 09.06.2020 kl 09:00 – 11:45 
Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

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

 

 
Andre møtende: 
Oddbjørn Bang, ordfører 
Ingvill Kvernmo, rådmann (sak 19-21) 
Nils Arne Sletvold, enhetsleder tekniske tjenester (sak 19) 
Kristin Wangen, kommunalsjef helse og mestring (sak 20) 
Svein Henry Berdal, økonomisjef (sak 21) 
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (sak 22) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
19/20 Orkdal kommunes behandling av jordskiftesak - orientering til kontrollutvalget 
20/20 Oppfølging av tidligere tilsynsrapporter og forvaltningsrevisjoner på Orkdal 

helsetun - orientering til kontrollutvalget 
21/20 Rutiner og frister på attestasjon og anvisning av fakturaer - orientering til 

kontrollutvalget 
22/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
23/20 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
24/20 Referatsaker 
25/20 Eventuelt 
26/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 19/20 Orkdal kommunes behandling av jordskiftesak - orientering til 
kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 19/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Behandling: 
Nils Arne Sletvold, enhetsleder tekniske tjenester, orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
Sak 20/20 Oppfølging av tidligere tilsynsrapporter og 
forvaltningsrevisjoner på Orkdal helsetun - orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 20/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kristin Wangen, kommunalsjef helse og mestring, orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
Sak 21/20 Rutiner og frister på attestasjon og anvisning av fakturaer - 
orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 21/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Svein Henry Berdal, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 



 
 
Sak 22/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 22/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og legger den frem 
for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 
1. Xxxxxx 
2. Xxxxxx  
3. Xxxxxx 
4. Xxxxxx  
5. Xxxxxx  
6. Xxxxxx 
7. Xxxxxx 
8. Xxxxxx 
9. Xxxxxx 
10. Xxxxxx 
11. Xxxxxx 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen 
 
Behandling: 
Tor Arne Stubbe, faglig leder forvaltningsrevisjon, orienterte om "begrepene" forvaltningsrevisjon, 
undersøkelse og eierskapskontroll. 
Følgende omforent forslag til prioritering av områder ble fattet: 
1. Byggeprosjekter 
2. Vannforsyning og avløp 
3. Eldreomsorg 
Resten av områdene settes opp i uprioritert rekkefølge. 
 
Følgende omforent forslag til selskaper som settes inn i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
ble fattet: 
Orkland Energi Holding AS og Rosenvik Holding AS. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og legger den frem 
for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 
1. Byggeprosjekt 
2. Vannforsyning og avløp  
3. Eldreomsorg 
 
Uprioritert: 
− Kommunal bolig 
− Krisehåntering 
− Internkontroll og avviksrapportering/system 
− Spesialundervisning og tilpasset opplæring 
− Næringslivers og innbyggernes påvirkning i plan- og byggesaker 
− Kommunes rolle som tilsynsmyndighet 
− Orkland Energi Holding AS 
− Rosenvik Holding AA 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen 
 



 
 
Sak 23/20 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 23/20 
 
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: 
Kontrollutvalgets leder orienterte om noen saker fra siitt ansvarsområde: formannskapets 
Orienteringssak 1/20 Thamsklyngen (møte 05.0.22020), formannskapets sak 10/20 Delegert 
fullmakt til kommunal kriseledelse (møte 13.03.2020) og Hovedutvalg Forvaltning sak 83/20 
Endring av reguleringsplan for Langvatnet og Svartsætra - 2. gangs behandling (møte 
10.06.2020). 
 
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 24/20 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 24/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Tre utviklingstrekk, blant mange, kan bidra til å forklare framveksten av tilsyn og kontroll i 

offentlig styring. 
2. Valgbarhet til kontrollutvalget reguleres av de generelle valgbarhetsreglene i kommuneloven 

§§ 7-2 og 7-3. I tillegg er det særlige valgbarhetsregler for kontrollutvalget i § 23-1 tredje ledd. 
3. Ny rapport fra FKT viser at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg. 
4. Norges Kommunerevisorforbund har registrert undersøkelsen Forum for Kontroll og Tilsyn 

(FKT) har gjort om kontrollutvalgene i kommunene etter valget 2019. Undersøkelsen har flere 
interessante funn det er verdt å reflektere over. 

5. Hvis andre oppfatter at det er bukken som passer havresekken, hjelper det lite at de som 
sitter i kontrollutvalg, vet at de ikke er partiske. 

6. Fylkesrådmannen i Vestland vil overføre myndighet fra fylkestinget til et utvidet fylkesutvalg 
og fylkesordføreren. Lederen av kontrollutvalget advarer. 

7. Hvordan reguleres fjernmøter og formannskapets mulighet til å ta over saker som skulle vært 
for kommunestyret? 

8. Er det havnestyret eller kontrollutvalget som er kontrollorgan for et interkommunalt 
havnestyre? 

9. Kan man kreve at et utvalgsmøte skal holdes på nytt hvis kommunen ikke har informert 
offentligheten godt nok om når møtet skal holdes og hvilke saker som skal behandles? 

10. Kan man uten videre trekke en sak etter at den er ført opp på sakslista? 
11. De kommunale barnevernstjenestene mottar over 50.000 bekymringsmeldinger hvert år. I 

løpet av april vil alle kommuner få mulighet til å ta i bruk den nye løsningen. 
12. Budsjettet er i ubalanse, kan kommunestyret vedta betalingsinnstilling? 
13. Smittevernloven gir kommunene fullmakt til å iverksette svært inngripende smitteverntiltak der 



det er nødvendig. Det sier områdedirektør Tor Allstrin i KS advokatene. 
 
Kontrollutvalget ønsker at Forum for tilsyn og kontroll (FKT) ser på referatsak 9, "Ingen straff for 
brudd på regler om dokumentinnsyn". 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
Sak 25/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 25/20 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Årsmøte Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
Kontrollutvalgets leder orienterte om sakene som ble behandlet på årsmøtet. 
 
Krisefullmakt og håndtering av denne 
Oddbjørn Bang, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget 
Krisefullmakt på 5 mill. ble gitt i midten av mars, hasteparagrafen ble brukt i noen 
formannskapsmøter før kommunestyretsmøter kunne gjennomføres via Teams. 
Krisefullmakten ble lagt frem for kommunestyret 20. mai til orientering. Krisefullmakten gjelder så 
lenge det er krise, og den er i ferd med å uttømmes nå. Kommunestyret er godt orientert om 
bruken av krisefullmakten. usikker på om det kreves et kommunestyrevedtak for å få opphevet 
krisefullmakten, men dette skal ordfører se på og følge opp. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
 
Sak 26/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 09.06.2020 26/20 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.06.2020, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.06.2020, godkjennes. 
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