
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune 
 
Arkivsak: 20/313 
Møtedato/tid: 09.09.2020 kl 10:00 - 16:15 
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Arnstein Trøite  
Elin Wiggen Dahl  
Brit Mari Langseth  
Ole Einar Aashaug  
Gunnar Olav Balstad  

 
Andre møtende: 

 

Stig Roald Amundsen, kommunedirektør (sak 18 og 22) 
Ole Morten Balstad, ordfører (sak 18 og 19) 
Annar Bjørnbeth, prosjektleder i Selbu kommune (sak 22) 
Per Røseth, gruppeleder for Senterpartiet (sak 18) 
Tanja Fuglem, gruppeleder for Arbeiderpartiet (sak 18) 
Gro Mari Engen Hanem, gruppeleder for SV (sak 18) 
Kjell Tore Aftret, komiteleder for helse og oppvekst (sak 18) 
Janne Uthus, Utdanningsforbundet (sak 18) 
Kari Grøvstad, Fagforbundet (sak 18) 
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS  
 
 
 
Merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 16,17,13,14,19,18, 22, 20, 21. Sak 
15 og 23 er utsatt til neste møte) 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
13/20 Budsjettkontroll per august 2020 
14/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 
15/20 Orientering om oppfølging av offentlige anskaffelser 
16/20 Referatsaker 
17/20 Kontrollutvalgets virksomhetsbesøk i 2020-2021 
18/20 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
19/20 Innspill til plan for eierskapskontroll 2020-2024 
20/20 Eventuelt 
21/20 Godkjenning av møteprotokoll 9.09.20 
22/20 Orientering om valg av energikilde til Selbu ungdomsskole 
23/20 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser 

 
 
 
 
  



Sak 13/20 Budsjettkontroll per august 2020 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 13/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per august 2020 til orientering. 

 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per august 2020 til orientering. 

 
 
Sak 14/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 14/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet for 2021, og legger saken frem for 
kommunestyret med denne innstillingen: 
 
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på kr 1 181 000. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte størrelsen på møtegodtgjørelsen til utvalgsmedlemmene. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Omforent tilleggsforslag:  
 
Kontrollutvalget mener at møtegodtgjørelsen til utvalgsmedlemmene er urimelig lav i forhold til 
arbeidsmengden, og ber kommunestyret vurdere å øke møtegodtgjørelsen. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet for 2021, og legger saken frem for 
kommunestyret med denne innstillingen: 
 
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på kr 1 181 000. 
 
Kontrollutvalget mener at møtegodtgjørelsen til utvalgsmedlemmene er urimelig lav i forhold til 
arbeidsmengden, og ber kommunestyret vurdere å øke møtegodtgjørelsen. 

 
 
Sak 15/20 Orientering om oppfølging av offentlige anskaffelser 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 15/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 
Behandling: 
Saken utsettes til neste møte. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet.  



 
 
Sak 16/20 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 16/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
 
Sak 17/20 Kontrollutvalgets virksomhetsbesøk i 2020-2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 17/20 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Omforent forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget ønsker ikke å gjennomføre virksomhetsbesøk i 2020, men tar opp saken på 
nytt i utvalgets møte i november.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker ikke å gjennomføre virksomhetsbesøk i 2020, men tar opp  saken på 
nytt i utvalgets møte i november. 

 
 
Sak 18/20 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 18/20 

 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til 
neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering, og de innspill som er 
kommet frem i møtet 

2. Kontrollutvalget vil sette opp følgende områder i plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2024: 

• …… 

 
Behandling: 
Fra administrasjonen orienterte kommunedirektør Stig Roald Amundsen. 
Disse politikerne orienterte utvalget: 

• Ole Morten Balstad, ordfører 
• Per Røseth, gruppeleder for Senterpartiet 
• Tanja Fuglem, gruppeleder for Arbeiderpartiet  



• Gro Mari Engen Hanem, gruppeleder for SV 
• Kjell Tore Aftret, komiteleder for helse og oppvekst  

 
Disse tillittsvalgte orienterte utvalget: 

• Janne Uthus, Utdanningsforbundet 
• Kari Grøvstad, Fagforbundet 

 
Kontrollutvalget frafaller pkt. 2 i forslag til vedtak. 
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste 
møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering, og de innspill som er kommet frem i 
møtet. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste 
møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering, og de innspill som er kommet frem i 
møtet. 

 
 
Sak 19/20 Innspill til plan for eierskapskontroll 2020-2024 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 19/20 

 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til 
neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er 
kommet frem i møtet. 

2. Kontrollutvalget vil sette opp følgende områder i plan for eierskapskontroll 2020-2024: 

• ….. 

 
Behandling: 
Ordfører Ole Morten Balstad orienterte utvalget om kommunens eierskap. 
 
Kontrollutvalget frafaller pkt. 2 i forslag til vedtak.  
 
Omforent forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste 
møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i 
møtet. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste 
møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i 
møtet. 

 
 
Sak 20/20 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 20/20 

 



Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Ingen saker fremmet. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet.  

 
 
 
Sak 21/20 Godkjenning av møteprotokoll 9.09.20 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 21/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.09.2020, godkjennes. 

 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.09.2020, godkjennes. 

 
 
Sak 22/20 Orientering om valg av energikilde til Selbu ungdomsskole 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 22/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 
Behandling: 
Kommunedirektør Stig Roald Amundsen og prosjektleder i Selbu kommune, Annar Bjørnbeth, 
orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 
 
Sak 23/20 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.09.2020 23/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 
for økonomiforvaltningen til orientering. 

 
Behandling: 
Saken utsettes til neste møte. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet.  



 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

