
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune 
 
Arkivsak: 21/355 
Møtedato/tid: 24.11.2021 kl 17:00-20:30 
Møtested: Selbu rådhus, formannskapssalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Arnstein Trøite, møteleder  
Elin Wiggen Dahl  
Brit Mari Langseth  
Ole Einar Aashaug  
Gunnar Olav Balstad  
  
Andre møtende  
Stig Roald Amundsen, Selbu kommune, til stede i sak 30 og 31  
Jan Erik Marstad, Selbu kommune, til stede i sak 30 og 31  
John Renå, Selbu kommune, til stede i sak 30 og 31  
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA til stede i sak 30-33  
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge SA, deltok på Teams i sak 32  
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag  
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
30/21 Orientering om arbeidet med internkontroll i landbruksforvaltningen 
31/21 Orientering om oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår på kommunens byggeplasser 
32/21 Rapport fra eierskapskontroll av eierstyringen 
33/21 Revisjonsstrategi 
34/21 Forslag til års- og møteplan for 2022 
35/21 Referatsaker 
36/21 Eventuelt 
 
 
 
 
  



Sak 30/21 Orientering om arbeidet med internkontroll i 
landbruksforvaltningen 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 24.11.2021 30/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved sektorsjef Jan Erik Marstad orienterte. Arbeidet har kommet langt, men 
noe gjenstår fortsatt. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 31/21 Orientering om oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår på 
kommunens byggeplasser.  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 24.11.2021 31/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved virksomheter John Renå orienterte om kommunens kontroll med lønns- 
og arbeidsvilkår på byggeplassene, og om ansvarsfordelingen mellom Værnesregionen og 
kommunen ved kjøp av entreprenørtjenester. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 32/21 Rapport fra eierskapskontroll av eierstyringen 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 24.11.2021 32/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger rapport fra eierskapskontroll fram for kommunestyret med følgende forslag 
til vedtak: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: 
a. Utarbeide forslag til ny eierskapsstrateg i løpet av 2022, som blant annet 

gir en oversikt over kommunens eierskap og formålet med eierskapene. 
b. Årlig legge fram en rapport om tilstanden i selskap der kommunen har 

eierskap eller andre eierinteresser. 
c. Påse at eierskapsutvalget årlig orienterer kommunestyret om kommunens 

eierengasjement i heleide selskap og selskap som kommunen har 
aksjemajoritet i. 

2. Kommunestyret tar revisors anbefaling, om at sentrale politikere ikke bør være 
representert i selskapenes styrer, til etterretning. 

 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor Anna Ølnes orienterte om rapporten og funnene.  
Utvalgets leder fremmet forslag om å stryke innstillingas punkt 2. Utvalget stemte først over punkt 



1 a, b og c, disse ble enstemmig vedtatt. Innstillingas punkt 2 ble deretter satt opp mot forslaget 
om å stryke punktet. Punkt 2 i innstillinga ble enstemmig vedtatt strøket.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger rapport fra eierskapskontroll fram for kommunestyret med følgende forslag 
til vedtak: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: 
a. Utarbeide forslag til ny eierskapsstrateg i løpet av 2022, som blant annet gir en oversikt 

over kommunens eierskap og formålet med eierskapene. 
b. Årlig legge fram en rapport om tilstanden i selskap der kommunen har eierskap eller 

andre eierinteresser. 
c. Påse at eierskapsutvalget årlig orienterer kommunestyret om kommunens 

eierengasjement i heleide selskap og selskap som kommunen har aksjemajoritet i. 
 
 
Sak 33/21 Revisjonsstrategi 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 24.11.2021 33/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Monika Sundt, orienterte om  strategien for revidering av 
2021-regnskapet. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Sak 34/21 Forslag til års- og møteplan for 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 24.11.2021 34/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til års- og møteplan for 2022.  
2. Planen sendes kommunestyret til orientering. 

 
 
Behandling: 
Forslag til omforent vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til års- og møteplan for 2022 med endring av dato fra 
21. til 19. september.  

2. Planen sendes kommunestyret til orientering. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til års- og møteplan for 2022 med endring av dato fra 
21. til 19. september.  

2. Planen sendes kommunestyret til orientering. 
 
 
 
  



Sak 35/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 24.11.2021 35/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet og utvalgsleder orienterte om disse referatsakene: 

1. Referat fra kontrollutvalgslederskolen v/utvalgsleder 
2. Regler om habilitet gjelder også ved orienteringssaker 
3. Kan man holde kommunestyremøte utenfor kommunegrensen? 
4. Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 36/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 24.11.2021 36/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker fremmet. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
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