
Saker for videre oppfølging: 
 
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 12.02.2021 – 15.04.2021, foreslår 
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:  

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 15.04.2021: 
Sak  Tittel Kommentar Til 

oppfølging 
KS 
10/19 
 
 
 
 
 
KS 
69/20 

Interpellasjon - 
karbonbindig i jord 
(kommunestyrets møte 
24.09.2019) 
 
 
 
 
Tertialrapport 2/2020 

Vedtak:  
Melhus kommune går inn for å bli en del av det franske 
initiativet 4/1000, og kontakter fagmiljøet på Øya og/ eller 
Skjetlein landbruksskoler i den hensikt å komme i gang 
med tiltak som legger til rette for økt opptak av karbon i 
jord i Melhus. Ordfører tar initiativ til at flere kommuner i 
Trøndelag slutter seg til 4/1000 initiativet 
 
Pkt 9 i vedtaket: 
Med bakgrunn i KST sak 10/19 den 24. september 2019, 
om å bli en del av det franske initiativet 4/1000 som skal 
fremme karbonbinding ijord, ber vi om at det utarbeides 
måleindikatorer for tiltak som fremmer kvalitativt jordvern. 
Disse indikatorene tas inn i tertialrapporter fra 2021. 
Saken oversendes rådmannen for vurdering 
kost/nytteverdi, og hvilke indikatorer har vi fra før? 
Rådmannen fremmer svaret for utvalg for teknikk og 
miljø. 
 
Kontrollutvalgets møte 18.02.2021 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om 
kommunestyrets vedtak i 69/20 Tertialrapport 2/2020 ang.  
Interpellasjon 10/19  - karbonbinding i jord, er fulgt opp. 
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 22.04.2021. 
 
Kontrollutvalgets møte 22.04.2021 
Rådmannens orientering er satt opp som egen sak i 
møtet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Orientering 
22.04.2021 

KS 
88/20 

Forvaltningsrevisjon av 
Samhandlngsreformen 
Kontrollutvalget 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om 
samhandlingsreformen til orientering.  

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp 
anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.  

3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget 
skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er 
fulgt opp innen 31.03.2021.  

4. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med 
egen sak til utvalg for helse, oppvekst og kultur om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp.  

 
Utvalg for helse, oppvekst og kultur har fått en orientering 
fra rådmannen om oppfølging av anbefalingene i 
rapporten i sak 6/21 (møte 10.02.2021). 
 
Kontrollutvalgets møte 22.04.2021 
Rådmannens skriftlige tilbakemelding er satt opp som 
egen sak i møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 
22.04.2021 

KS 
6/21 

Lokal heltidserklæring for 
helse- og omsorgssektoren 
i Melhus, Skaun og Midtre 
Gauldal kommune 

1. Melhus kommune vedtar å slutte seg til lokal 
heltidserklæring for helse- og omsorgssektoren i 
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner.  

2. Vikarpool som tiltak knyttet til ufrivillig deltid vurderes 
på et senere tidspunkt i prosjektperioden 

 

 

Følges opp 
 


