
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune 
 
Arkivsak: 20/258 

Møtedato/tid: 06.05.2020 kl 09:00 – 12.25 

Møtested: Fjernmøte på Microsoft Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anita Gilde  
Georg Heggelund  
Kristoffer Uppheim  
Oddrun Husby  
Dag Rune Stensaas  
Knut-Ivar Bakken (vara for Estenstad)  
 
Forfall:  
Per Aage Estenstad  
 
Andre møtende:  
Jan-Yngvar Kiel, kommunedirektør (sak 10-13) 
Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef (sak 10-12) 
Vigdis Klungervik, regnskapsleder (sak 10-11) 
Frank Johansen, enhetsleder teknisk (sak 10-13) 
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA (sak 10) 
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS  
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
10/20 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2019 

11/20 Skatteetatens kontrollrapport med kemnerkontoret og kemnerkontorets 
årsrapport for 2019 

12/20 Orientering fra kommunedirektøren - Børsa Helse- og mestringsboliger mv. 

13/20 Orientering fra kommunedirektøren - Trafikksikkerhetsplanen for 
Fjellhaugvegen 

14/20 Aktuelt fra utvalgene 

15/20 Referatsaker 

16/20 Eventuelt 

17/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 10/20 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 06.05.2020 10/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse om Skaun kommunes årsregnskap for 2019 oversendes 
kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

 
Behandling: 
Økonomisjef, Svein-Erik Bjerkan, orienterte om kommunens årsregnskap for 2019. 
 
Oppdragsansvarlig revisor, Ann Katharine Gardner, orienterte om arbeidet med revidering av 
årsregnskapet.  
 
Økonomisjef og revisor svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Skaun kommunes årsregnskap for 2019 oversendes 
kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

 

 

Sak 11/20 Skatteetatens kontrollrapport med kemnerkontoret og 
kemnerkontorets årsrapport for 2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 06.05.2020 11/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar skatteetatens kontrollrapport med kemnerkontoret og kemnerkontorets 
årsrapport for 2019 til orientering. 

 
Behandling: 
Saken ble tatt til orientering.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar skatteetatens kontrollrapport med kemnerkontoret og kemnerkontorets 
årsrapport for 2019 til orientering. 

 

 

Sak 12/20 Orientering fra kommunedirektøren - Børsa Helse- og 
mestringsboliger mv. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 06.05.2020 12/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
Behandling: 
Kommunedirektør, Jan-Yngvar Kiel, orienterte kontrollutvalget om dommen avsagt i Sør-
Trøndelag tingrett og hvordan kommunen skal sikre riktig kompetanse ved inngåelse av 
entreprisekontrakter.  
 



 Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 

 

Sak 13/20 Orientering fra kommunedirektøren - Trafikksikkerhetsplanen 
for Fjellhaugvegen 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 06.05.2020 13/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 
Behandling: 
Knut-Ivar Bakken (vara for Per Aage Estendstad) ba om å få vurdert sin habilitet ettersom han var 
leder i Fosshaugen velforening da spørsmålet om utbygging i Øvre Fjellhaugvegen kom opp. Han 
har også vært involvert i senere tid med innspill i møte med kommunen. 
 
Kontrollutvalget fant Bakken inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd første setning, da det 
foreligger særegne forhold som svekker tilliten til hans upartiskhet i denne saken. 
 
Leder av teknisk enhet, Frank Johansen, orienterte utvalget om trafikksikkerhetsplanen, og svarte 
på spørsmål fra utvalget.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak 14/20 Aktuelt fra utvalgene 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 06.05.2020 14/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalgets medlemmer orienterte om saker fra hvert sitt politiske utvalg.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 

 

 

Sak 15/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 06.05.2020 15/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Referatsakene ble tatt til orientering.  



Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Sak 16/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 06.05.2020 16/20 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Omforent forslag til vedtak:  
Utvalget ønsker følgende:  

• Utvalgets møte den 10. juni skal gjennomføres som et fysisk møte på rådhuset. Møtet 
gjennomføres etter de smitteverntiltak som foreligger.  

• At pårørende som ønsker å fortelle sin historie inviteres til å gjøre det i utvalgets møte den 
10. juni.  

• En orientering fra administrasjonen om arkiv, og hvordan kommunen jobber for å sikre at 
arkivloven etterleves. Utvalget ønsker denne orienteringen til møtet i september.  

• En orientering om hvordan kommunen forholder seg til lovendring vedrørende 
varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven. Denne orienteringen ønsker utvalget i september.   

• I møtene fremover ønsker utvalget en ny fast sak om "oppfølging av saker som skal til 
behandling i utvalget".  

• Til kontrollutvalgets møte 10. juni ønsker utvalget å invitere kommunedirektør, politisk 
ledelse, tillitsvalgte og hovedverneombud til å komme med innspill til risikovurdering til 
plan for forvaltningsrevisjon.  
 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

 
Vedtak: 
Utvalget ønsker følgende:  
 

• Utvalgets møte den 10. juni skal gjennomføres som et fysisk møte på rådhuset. Møtet 
gjennomføres etter de smitteverntiltak som foreligger.  

• At pårørende som ønsker å fortelle sin historie inviteres til å gjøre det i utvalgets møte 
den 10. juni.  

• En orientering fra administrasjonen om arkiv, og hvordan kommunen jobber for å sikre 
at arkivloven etterleves. Utvalget ønsker denne orienteringen til møtet i september.  

• En orientering om hvordan kommunen forholder seg til lovendring vedrørende 
varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven. Denne orienteringen ønsker utvalget i 
september.   

• I møtene fremover ønsker utvalget en ny fast sak om "oppfølging av saker som skal til 
behandling i utvalget".  

• Til kontrollutvalgets møte 10. juni ønsker utvalget å invitere kommunedirektør, politisk 
ledelse, tillitsvalgte og hovedverneombud til å komme med innspill til risikovurdering til 
plan for forvaltningsrevisjon.  

 

 

 

Sak 17/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 06.05.2020 17/20 



 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenning protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 6.5.2020. 

 
Behandling: 
Omforent forslag til vedtak: 
 
Sekretær sender et utkast av protokoll til utvalgets medlemmer for godkjenning.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Sekretær sender et utkast av protokoll til utvalgets medlemmer for godkjenning.  

 

 
 
 
 
 


