
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune 
 
Arkivsak: 21/299 
Møtedato/tid: 26.10.2021 kl 09:00 – 12:25 
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Espen Tørset, leder  
Grethe Gravrok Sand, nestleder  
Aud Inger Kalseth  
Finn Hoff  
Joar Syrstadeng  
 
Forfall: 

 

Ingen. 
 
Andre møtende: 
Oddbjørn Bang, ordfører (sak 38) 
Ingvill Kvernmo, kommunedirektør (sak 38) 
Johan Randahl, rådgiver landbrukskontoret (sak 37) 
Kristin Wangen, kommunalsjef helse og mestring (sak 36) 
Siv Åse Syrstad, enhetsleder Psykisk helse og rusarbeid (sak 36) 
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA sak 39) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag  
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 38-37-36-39-40-41-42-43 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
36/21 Psykisk helse - orientering til kontrollutvalget 
37/21 Tilsynsrapport - forvaltningskontroll på landbruksområdet 
38/21 Kommunelovens bestemmelser om møte og møteoffentlighet - Orientering til 

kontrollutvalget 
39/21 Forvaltningsrevisjon vannforsyning og avløp - prosjektplan 
40/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
41/21 Referatsaker 
42/21 Eventuelt 
43/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 36/21 Psykisk helse - orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 26.10.2021 36/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kristin Wangen, kommunalsjef helse og mestring, og Siv Åse Syrstad, enhetsleder Psykisk helse 
og rusarbeid, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
Sak 37/21 Tilsynsrapport - forvaltningskontroll på landbruksområdet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 26.10.2021 37/21 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar rapport etter forvaltningskontroll, Orkland kommunes tilbakemelding til 

Statsforvalteren, samt kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Statsforvalterens melding om avslutning av forvaltningskontroll legges frem for 

kontrollutvalget når denne foreligger. 
 
Behandling: 
Johan Randahl, rådgiver landbrukskontoret, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
Orkland kommune har ikke, pr. i dag, mottatt brev fra Statsforvalteren om avslutning av tilsynet.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar rapport etter forvaltningskontroll, Orkland kommunes tilbakemelding til 

Statsforvalteren, samt kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Statsforvalterens melding om avslutning av forvaltningskontroll legges frem for 

kontrollutvalget når denne foreligger. 
 
 
 
Sak 38/21 Kommunelovens bestemmelser om møte og møteoffentlighet - 
Orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 26.10.2021 38/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar departementets tolkningsuttalelse av 25.05.2020 og kommunedirektørens 
redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Ingvill Kvernmo, kommunedirektør, orienterte kontrollutvalget om Orkland kommunes forståelse 
av kommunelovens bestemmelser om møte og møteoffentlighet. Kommunedirektøren og ordfører 
Oddbjørn Bang svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 



Kommunedirektør og ordfører mener at Orkland kommune har fulgt loven da strategisamlingen 
ble avholdt utenfor kommunens grenser uten streaming av samlingen/møtet. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.   
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar departementets tolkningsuttalelse av 25.05.2020 og kommunedirektørens 
redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Sak 39/21 Forvaltningsrevisjon vannforsyning og avløp - prosjektplan 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 26.10.2021 39/21 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene og ressursrammen revisjonen har foreslått i 

prosjektplanen. 
2. Kontrollutvalget ber om at revisjonen gjør sitt ytterste for at ferdig rapport leveres utvalgets 

sekretariat innen 31. mai 2022. 
 
Behandling: 
Sunniva Tusvik Sæter, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
I tillegg til problemstillingene revisor har skissert i prosjektplanen så ber kontrollutvalget om at 
revisor svarer ut følgende spørsmål: 
− Har Orkland kommune nok drikkevann ? 
− Er sikkerheten rundt drikkevannskildene i henhold til regelverket ?  
 
Spørsmålene legges inn som nytt punkt 3 i kontrollutvalgets vedtak. 
 
Forslag til vedtak og nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene og ressursrammen revisjonen har foreslått i 

prosjektplanen. 
2. Kontrollutvalget ber om at revisjonen gjør sitt ytterste for at ferdig rapport leveres utvalgets 

sekretariat innen 31. mai 2022. 
3. Kontrollutvalget ber om at revisor svarer ut følgende spørsmål: 

− Har Orkland kommune nok drikkevann ? 
− Er sikkerheten rundt drikkevannskildene i henhold til regelverket ? 

 
 
 
Sak 40/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 26.10.2021 40/21 
 
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: 
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 41/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 26.10.2021 41/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kommunestyrets behandling og vedtak av forvaltningsrevisjonsrapport – byggeprosjekter. 
2. Kommunestyrets behandling og vedtak av nyvalg av leder og medlemmer i kontrollutvalget. 
3. Melding fra Revisjon Midt-Norge SA om endring av oppdragsansvarlig revisor. 
4. Kan ansatte i kommunen varsle eksternt til kontrollutvalget og dermed bli beskyttet av 

taushetsplikten i arbeidsmiljøloven? 
5. En kommune skal velge hovedutvalg og lurer på om samarbeidende partier kan lage felles 

varamedlemsliste. 
6. Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt mener Domstoladministrasjonen har tolket loven feil, 

og at formannskapsmedlemmer kan være meddommere. 
7. Kommunestyret er klageinstans for klager på enkeltvedtak i formannskapet, men gjelder det 

også i kommuner som har opprettet en klagenemnd? 
8. Hvordan skal kommunen gå frem dersom ordfører blir fast møtende vararepresentant på 

Stortinget ?  
9. Kan et interkommunalt samarbeid selge tjenester? 
10. Departementets tolkningsuttalelse av kommuneloven § 18-1: Interkommunalt politisk råd. 
11. Trondheim kommune bruker rundt to måneder på å behandle innsynskrav. Sivilombudet 

betegner det som uakseptabelt lang tid. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
Sak 42/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 26.10.2021 42/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Innsyn i dokumenter 
Kontrollutvalgets nesteleder har fått henvendelser fra innbygger om at sakspapirer fra de gamle 
kommunen ikke ligger ut på hjemmesiden til Orkland kommune. 
Offentlighetsloven pålegger alle kommuner å føre journal etter arkivlovens bestemmelser. Men 
det er frivillig om dokumentene skal gjøres allment tilgjengelig på internettet.  
 
Kommuneloven sier at sakslisten til møtet og andre møtedokumenter som ikke er unntatt fra 
offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten. 
Kontrollutvalgets sekretariat kan ikke finne noen lovkrav om at dokumentene skal gjøres allment 



tilgjengelig på internettet. 
 
Orkland kommune har laget en veiledning for publikum for hvordan de får tilgang til eldre 
postlister og saklister, denne er publisert på Orkland kommunes hjemmeside 
 
Her finner man også lenker til de gamle kommunene og sakspapirer fra politiske møter. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
 
Sak 43/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 26.10.2021 43/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.10.2021, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.10.2021, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 

https://www.orkland.kommune.no/arkiv-nettsider-fra-foer-1-1-2020.519341.no.html

	Sakliste:

