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Saksnr. Saktittel 
09/21 Orientering om varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven 
10/21 Orientering om oppfølging av merknader fra Mattilsynet 
11/21 Orientering om uttak av steinmasser 
12/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Skaun kommunes årsregnskap og årsberetning 

2020 
13/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - forberedelse og oppfølging av politiske vedtak 
14/21 Plan for eierskapskontroll 2021-2024 
15/21 Aktuelt fra utvalgene 27.4.21 
16/21 Referatsaker 
17/21 Eventuelt 
18/21 Godkjenning av møteprotokoll 27.04.21 
 
 
 
 
  



Sak 09/21 Orientering om varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 27.04.2021 09/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektør Petter Lindseth orienterte utvalget. 
 
Helen Hoel, HR- leder i kommunen orienterte om hvordan kommunen jobber for å følge 
varslingsrutinene etter arbeidsmiljøloven.  
 
I Skaun skjer varsling i hovedsak på uforsvarlig arbeidsmiljø. I 2020 hadde kommuen to 
varslingssaker. Så langt i 2021 har kommunen hatt tre varsler.  
 
Forslag til vedtak ble enstemming vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 10/21 Orientering om oppfølging av merknader fra Mattilsynet  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 27.04.2021 10/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Behandling: 
Enhetsleder på teknisk, Frank Johansen, orienterte utvalget om hvordan de jobber med å følge 
opp merknader og hvordan de jobber for vannsikkerheten i kommunen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
Sak 11/21 Orientering om uttak av steinmasser  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 27.04.2021 11/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Behandling: 
Enhetsleder på teknisk, Frank Johansen, orienterte og svarte på spørsmål.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 



 
Sak 12/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Skaun kommunes årsregnskap 
og årsberetning 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 27.04.2021 12/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Ann-Katharine Gardner, orienterte kontrollutvalget om 
revisjon av årsregnskapet og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Økonomisjef, Frode Haugskott, var også tilgjengelig for spørsmål i saken.  
Årsregnskap og årsberettning er avlagt innen fristen.  
 
Revisor har avlagt en ren berettning for årsregnskapet 2020. 
Omforent tilleggsforslag til vedtak, pkt. 3:  
 
Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren orienterer om hvordan kommunen jobber med 
sykefraværsoppfølging og hvorfor dette har økt fra 2019.  
 
Forslag til vedtak  og tilleggsvedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

3. Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren orienterer om hvordan kommunen jobber 
med sykefraværsoppfølging og hvorfor sykefraværet har økt fra 2019. 

 
 
Sak 13/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - forberedelse og oppfølging 
av politiske vedtak  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 27.04.2021 13/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema forberedelse og oppfølging av politiske 
vedtak, og ber revisor utarbeide en prosjektplan til utvalgets neste møte.  
 
Behandling: 
Utvalget opplever at saksutredning og vedtak fra andre utvalg til kommunestyret ofte er 
mangelfull. Vedtak fra eksemplevis formannskap er ofte ikke lagt ved.  
 
Omforent tilleggsforslag til vedtak: 
 
Utvalget ønsker også å vite noe om hva som eventuelt er årsaken til at vedtak ikke blir fulgt opp.  



Forslag til vedtak og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema forberedelse og oppfølging av politiske 
vedtak, og ber revisor utarbeide en prosjektplan til utvalgets neste møte.  
 
Utvalget ønsker også å vite noe om hva som eventuelt er årsaken til at vedtak ikke blir fulgt opp.  
 
 
Sak 14/21 Plan for eierskapskontroll 2021-2024 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 27.04.2021 14/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2021-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets 
prioriteringer i planen: 
 

1. ReMidt IKS 
2. Midt-Norge 110-sentral IKS 
3. Næringshagen i Orkdalsregionen AS 

 
Behandling: 
Utvalget diskuterte hvilke selskap de ønsker å sette på planen.  
 
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2021-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets 
prioriteringer i planen: 
 

1. ReMidt IKS 
2. Midt-Norge 110-sentral IKS 
3. Næringshagen i Orkdalsregionen AS 

 
 
Sak 15/21 Aktuelt fra utvalgene 27.4.21 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 27.04.2021 15/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
Behandling: 
Medlemmene orienterte om aktuelle saker fra utvalgene de følger.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
 
Sak 16/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 27.04.2021 16/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Utvalget ble orientert om referatsakene.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 17/21 Eventuelt  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 27.04.2021 17/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget er opptatt av IT-sikkerheten i kommunen.  
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
Sak 18/21 Godkjenning av møteprotokoll 27.04.21 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 27.04.2021 18/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.04.2021, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.04.2021, godkjennes. 
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