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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar rapport etter forvaltningskontroll og Midtre Gauldal kommunes 

tilbakemelding til Statsforvalteren til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering om status for tiltakene som er satt i verk for å følge 

opp avvik og merknader. Orienteringen gis på utvalgets første møte i 2022. 
3. Statsforvalterens melding om avslutning av forvaltningskontroll legges frem for 

kontrollutvalget når denne foreligger. 
 
Vedlegg 
Følgebrev 
Rapport etter forvaltningskontroll på landbruk 
Midtre Gauldal kommunes svar på rapport etter forvaltningskontroll landbruk 
 
Saksopplysninger 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom 
blant annet Statsforvalteren og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette arbeidet er det 
naturlig å gjøre bruk av rapportene som de statlige tilsynsmyndighetene utarbeider etter 
tilsyn i kommunene.  
 
Statsforvalterens mål med en forvaltningskontroll på landbruk er å ivareta at midlene over 
jordbruksavtalen brukes til det formålet de er tiltenkt gjennom en målrettet og effektiv 
forvaltning. Kontrollen skal sikre at lover og regler overholdes, og at rettsikkerheten til søker 
ivaretas. 
Statsforvalteren skal kontrollere om kommunen gjennom sin internkontroll har etablert 
systemer og rutiner som sikrer at ordningen forvaltes i samsvar med gjeldende 
landbrukspolitikk, og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  
 
Kontrollen ble gjennomført 25. og 26. august 2021. Statsforvalteren har gjennomgått rutiner, 
søknader og andre aktuelle dokumenter knyttet til de kontrollerte ordningene.  
 
Statsforvalteren har konstatert 11 avvik og 7 merknader. 
 
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav til forvaltningen av ordningen som er fastsatt i eller i 
henhold til:   
• reglement for økonomistyring i staten 
• styrende dokumenter 
• regelverket og/eller retningslinjer for ordningen 
 
Merknad er forhold som ikke strider med krav, men der statsforvalteren finner grunn til å 
peke på behov for forbedringer. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt rapport for utfyllende informasjon om 
forvaltningskontrollen. 
 
Midtre Gauldal kommune har i brev av 25.10.2021 gitt Statsforvalteren en tilbakemelding på 
avvik og merknader (vedlegg). 
 



Vurdering 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til Midtre Gauldal kommunes svar på rapport etter 
forvaltningskontroll (vedlegg), for utfyllende informasjon om kommunens arbeid med å lukke 
avvik og merknader. Mange av tiltakene er under utarbeidelse og ventes ferdigstilt i 
kommunens kvalitetssystem 1.desember 2021.  
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar Statsforvalterens rapport fra 
forvaltningskontroll og Midtre Gauldal kommunes svar til Statsforvalteren til orientering. 
Videre anbefales det at kontrollutvalget ber om en orientering om status for tiltakene som er 
satt i verk for å følge opp avvik og merknader. Orienteringen gis på utvalgets første møte i 
2022. 
Statsforvalterens melding om avslutning av forvaltningskontroll legges frem for 
kontrollutvalget når denne foreligger. 
 
 


