
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune 
 
Arkivsak: 21/359 

Møtedato/tid: 24.11.2021 kl 09:00 – 14:00 

Møtested: Kapto AS, Naustmælen 13, 7353 Børsa  

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anita Gilde  
Georg Heggelund  
Per Aage Estenstad  
Oddrun Husby  
Knut-Ivar Bakken (vara for Uppheim)  
 
Forfall: 

 

Kristoffer Uppheim  
 
Andre møtende: 
Petter Lindseth, kommunedirektør (sak 41 – 44) 
Frank Johansen, enhetsleder plan og miljø (sak 41) 
Frode Haugskott, Økonomisjef (sak 41 – 43) 
Lars Arne Pedersen, styreleder, Kapto AS (sak 45) 
Ivar Moe, veileder, Kapto AS (sak 45) 
Bodhild Irene Moen, veileder, Kapto AS (sak 45) 
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
41/21 Orientering om kostnader over en femårsperiode for større anbudsprosjekt for 

innkjøp av konsulenttjenester til drift 
42/21 Orientering om kommunens rutiner for registrering av styreverv 

43/21 Orientering om utligning av selvkostfond for spredt avløp 

44/21 Orientering om kommunen om praksis for offentliggjøring av dokumenter i 
politiske utvalg 

45/21 Virksomhetsbesøk KAPTO AS 

46/21 Møte- og aktivitetsplan for 2022 

47/21 Referatsaker 

48/21 Eventuelt 

49/21 Godkjenning av møteprotokoll 24.11.21 

 
 
 
 
  



Sak 41/21 Orientering om kostnader over en femårsperiode for større 
anbudsprosjekt for innkjøp av konsulenttjenester til drift 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 24.11.2021 41/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om kostnader over en femårsperiode for større anbudsprosjekt 
for innkjøp av konsulenttjenester for drift til orientering. 

 
Behandling: 
Kommunedirektør Petter Lindseth, og enhetsleder for plan og miljø, Frank Johansen orienterte 
kontrollutvalget.  
 
Administrasjonen orienterte om følgende:  

• Bygging av brannstasjonen og ungdomsskolen 

• Kommunen er ikke tilstrekkelig bemannet til å følge et prosjekt hele vegen. Kommunen 
bruker konsulent til dette 

• Områdeplan - mange politiske behandlinger og store kostnader 

• Det er bestilt en utredning fra PwC for å finne rett bemanning i kommunen vs. bruk av 
konsulenter  

• Kommunen bruker konsulenter på spesialområder 
 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjon om kostnader over en femårsperiode for større anbudsprosjekt 
for innkjøp av konsulenttjenester for drift til orientering. 

 

 

Sak 42/21 Orientering om kommunens rutiner for registrering av 
styreverv 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 24.11.2021 42/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens orientering om kommunenes rutiner for registrering av 
styreverv til orientering. 

 
Behandling: 
Kommunedirektør orienterte utvalget i saken. Kommunen planlegger blant annet å få inn rutiner 
for registering av styreverv i årshjul og flytskjema.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens orientering om kommunenes rutiner for registrering av 
styreverv til orientering. 

 

 

Sak 43/21 Orientering om utligning av selvkostfond for spredt avløp 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 24.11.2021 43/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens utligning av selvkostfond for spredt avløp til 



orientering. 

 
Behandling: 
Økonomisjef, Frode Haugskott, orienterte kontrollutvalget om hvordan kommunen planlegger å 
utligne selvkostfondet på spedt avløp. Haugskott svarte også på spørsmål fra utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens utligning av selvkostfond for spredt avløp til 
orientering. 

 

 

Sak 44/21 Orientering om kommunen om praksis for offentliggjøring av 
dokumenter i politiske utvalg 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 24.11.2021 44/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunens praksis for offentliggjøring av dokumenter i de 
ulike politiske utvalgene til orientering. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte om praksis for offentliggjøring av dokumenter i politiske utvalg.  
For at de som ikke er til stede i politiske møter skal vite hva det er orientert om, skal 
administrasjonen legge ved PP-presentasjoner som pdf- filer i protokollen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunens praksis for offentliggjøring av dokumenter i de 
ulike politiske utvalgene til orientering. 

 

 

Sak 45/21 Virksomhetsbesøk KAPTO AS 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 24.11.2021 45/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om Kapto AS til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk en omvisning i lokalene til Kapto.  
Følgende fra Kapto orienterte utvalget: 

• Lars Arne Pedersen, styreleder 

• Ivar Moe, veileder 

• Bodhild Irene Moen, veileder  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om Kapto AS til orientering. 

 

 

Sak 46/21 Møte- og aktivitetsplan for 2022 

 



Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 24.11.2021 46/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for sin virksomhet i 2022. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret for orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalgets møte 2. februar flyttes til tirsdag 1. februar. 
Onsdag 30. oktober korrigeres til 30. november. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for sin virksomhet i 2022. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret for orientering. 

 

 

Sak 47/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 24.11.2021 47/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte om referatsakene. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Sak 48/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 24.11.2021 48/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Georg Heggelund orienterte om saker behandlet i PMU.  
 
Sekretariatet varsler kontrollutvalget når det kommer innkalling til representantskapsmøter i 
kommunens IKS. 
 
Omforent forlag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.  



 

 

Sak 49/21 Godkjenning av møteprotokoll 24.11.21 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 24.11.2021 49/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.11.2021, godkjennes. 

 
Behandling: 
Sekretariatet leste opp protokollen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.11.2021, godkjennes. 

 

 
 
 
 


