
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 
 
Arkivsak: 21/117 
Møtedato/tid: 29.04.2021 kl 08:30 – 13:10 
Møtested: Digitalt møte på Teams 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kari Anne Endal, leder  
Kirsti Schult  
Rune Folgerø  
Lise Sundli  
Odd Torolf Lein, 2. vara for Øie  
 
Forfall: 

 

Odd Øie, nestleder  
Helge A. Halvorsen, 1 vara for Øie  
 
Andre møtende: 
Sivert Moen, ordfører (sak 12-13) 
Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 12-13) 
Bodil Brå Alsvik, ass. kommunedirektør/kommunalsjef (sak 12) 
Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og omsorg (sak 12) 
Aina Reppe, daglig leder Midtre Gauldal Utvikling KF (sak 13 
Brit Dragåshaug, økonomisjef (sak 14) 
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 13 og 14) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trødnelag IKS 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
12/21 Oppfølging/gjennomføring av kommunestyrevedtak - orientering til 

kontrollutvalget 
13/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal Utvikling KF sitt årsregnskap og 

årsberetning 2020 
14/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal kommunes årsregnskap og 

årsberetning 2020 
15/21 Forvaltningsrevisjon av sykefravær og arbeidsmiljø - orientering til 

kontrollutvalget 
16/21 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune 
17/21 Referatsaker 
18/21 Eventuelt 
19/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
  



Sak 12/21 Oppfølging/gjennomføring av kommunestyrevedtak - 
orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 29.04.2021 12/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, Bodil Brå Alsvik, assisterende 
kommunedirektør/kommunalsjef, og Svein Olav Johnsen,kommunalsjef helse og omsorg, 
orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 
 
 
 
Sak 13/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal Utvikling KF sitt 
årsregnskap og årsberetning 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 29.04.2021 13/21 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 

fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning. 
 
Behandling: 
Aina Reppe, daglig leder Midtre Gauldal Utvikling KF, var tilstede under kontrollutvalgets 
behandling, utvalget hadde ingen spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning 2020. 
 
Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, hadde ingen kommentarer til årsregnskap og 
årsberetning 2020. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 

fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning. 
 
 
 
Sak 14/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal kommunes 
årsregnskap og årsberetning 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 29.04.2021 14/21 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 

fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning. 



 
Behandling: 
Brit Dragåshaug, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål om årsregnskap og årsberetning 
for 2020.  
Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om kommunalt regnskap generelt og 
om revisors arbeid med årsregnskap og årsberetning for 2020. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 

fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning. 
 
 
 
Sak 15/21 Forvaltningsrevisjon av sykefravær og arbeidsmiljø - 
orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 29.04.2021 15/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen om medarbeiderundersøkelse og levering av ferdig rapport til 
orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen om medarbeiderundersøkelse og levering av ferdig rapport til 
orientering. 
 
 
 
Sak 16/21 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 29.04.2021 16/21 
 
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 fra sitt ansvarsområde. 
 
Kontrollutvalget ber om å få følgende opplysninger: 
Orientering knyttet til ulovligheter innenfor plan og bygningsområde er untatt offentlighet  
(formannskapets møte 08. og 15.04.2021), er det tvangsmulkt som kommunen er ilagt eller er det 
kommunen som har utstedt tvangsmulkt ?  
Hvorfor mangler saksfremlegg til formannskapets sak 25/21 på kommunens hjemmeside ? 
 
Ingen nye saker til oppfølging. 
 
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 17/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 29.04.2021 17/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Statsforvalteren har etter en gjennomgang av innsendt redegjørelse og dokumentasjon 

vurdert at tilsynet med Midtre Gauldal kommune kan avsluttes. 
2. Bergen tingrett konkluderte med at energiselskapet BKK er underlagt offentlighetsloven. Oslo 

tingrett kom til motsatt resultat for Trønder Energi AS. 
3. Hva er egentlig grensen for hvor lenge folkevalgte kan få ettergodtgjøring? 
4. Kan en folkevalgt diskutere en taushetsbelagt sak med andre folkevalgte, som ikke sitter i 

samme organ som saken skal behandles i ? 
5. I hvilken grad har et organ/en kommune som har gitt et pålegg etter plan- og bygningsloven, 

plikt til å ta stilling til om pålegget/rettingen er utført? 
6. Departementet gir her en generell tolkningsuttalelse om sitt syn på bruken av interpellasjoner 

og hvilke bestemmelser som gjelder. 
7. Departementets tolkningsuttalelse om oppnevnelse av settekommune ved inhabilitet i 

kommunens administrasjon. 
8. Lærer fikk ikke innsyn i internt dokument lagt fram for et utvalg, kan kommunen nekte å gi 

innsyn i et slikt dokument? 
9. Rett til innsyn i saksframlegg og vedlegg. 
10. Ved hjelp av skreddersydde kursopplegg vil Skatteetaten gjøre kommuner til bedre 

innkjøpere. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtat. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
 
Sak 18/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 29.04.2021 18/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Møtedato i juni 
Kontrollutvalgets møte i juni utsettes til tirsdag 15. 
 
Midtre Gauldal som næringskommune 
Midtre Gauldal som næringskommune har vært omtalt i i Trønderbladet 26. og 30. mars, samt 6. 
april 2021. 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om tiltak og samarbeid som 
kommunen gjør med tanke på næringsutvikling.  Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 
15.06.2021. 



 
Støren sør 
I Trønderbladet 6. april sto det en artikkel om Sør-Trøndelag tingrett sin fastsetting av erstatning 
til grunneiere og om kostnader til opparbeiding av næringsområdet. Summene som var referert i 
artikkelen stemmer ikke overens med den orienteringen som kontrollutvalget fikk på sitt møte 11. 
mars 2021. 
På bakgrunn av dette så ber kontrollutvalget om en skriftlig orientering med oppdaterte beløp i 
prosjektet. Skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 12. mai 2021.  
 
Hacking og datasikkerhet 
Det har de siste måndedene vært mange oppslag i media om hacking og datasikkerhet (f.eks. 
Østre Toten kommune). 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hacking og datasikkerhet i Midtre 
Gauldal kommune. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 15.06.2021. 
 
Vedtak: 
Møtedato i juni 
Kontrollutvalgets møte i juni utsettes til tirsdag 15. 
 
Midtre Gauldal som næringskommune 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om tiltak og samarbeid som 
kommunen gjør med tanke på næringsutvikling.  Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 
15.06.2021. 
 
Støren sør 
Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering med oppdaterte beløp i prosjektet. Skriftlig 
orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 12. mai 2021.  
 
Hacking og datasikkerhet 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om hacking og datasikkerhet i Midtre 
Gauldal kommune. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 15.06.2021. 
 
 
 
Sak 19/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 29.04.2021 19/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.04.2021, godkjennes. 
 
Behandling: 
forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.04.2021, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

