
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune 
 
Arkivsak: 21/118 
Møtedato/tid: 04.05.2021 kl 09:00 -12:00 
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Mads Løkeland-Stai, leder  
Grethe Gravrokk Sand, nestleder  
Aud Inger Kalseth  
Roald Furuli  
Joar Syrstadeng  
 
Forfall: 

 

Ingen forfall  
 
Andre møtende: 
Ronny Mehlum, IT-sjef (sak 10) 
Eivind Austnes, leder for kommunikasjon og digitalisering (sak 10) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
10/21 Datasikkerhet - orientering til kontrollutvalget 
11/21 Forvaltningsrevisjon byggeprosjekter - orientering til kontrollutvalget 
12/21 Kontrollutvalgets leder orienterer 
13/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
14/21 Referatsaker 
15/21 Eventuelt 
16/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 10/21 Datasikkerhet - orientering til kontrollutvalget  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 04.05.2021 10/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Ronny Mehlum, IT-sjef,  og Eivind Austnes, leder for kommunikasjon og digitalisering, orienterte 
og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalgets leder stilte spørsmål om Helseboka og sikkerhet.  Kommunen forutsetter at 
leverandør følger lovverket,  det er inngått  en databehandleravtale som også regulerer om når 
data skal slettes. Helseboka er en godkjent løsning som mange komuner bruker. Ut i fra det 
kommunen vet så har kommunen en god løsning. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
Sak 11/21 Forvaltningsrevisjon byggeprosjekter - orientering til 
kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 04.05.2021 11/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
Sak 12/21 Kontrollutvalgets leder orienterer 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 04.05.2021 12/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering. 
 
Behandling: 
Etiske retningslinjer 
Orkland kommunes etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret 07.04.2021 (sak 28/21). 
 
Årsregnskap og årsberetning 
Frist for levering av årsregnskap er 22.02., årsberetning 31.03., revisjonsberetning 15.04., 
årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret innen 30.06.  
Årsregnskap 2020 for Orkland kommunekasse er levert 03.05., konsolidert regnskap er ikke 
levert enda. 



 
Brannsikkerhet  
Følgende omforent forslag til tillegg til vedtak ble fremmet: 
Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens planleggingsarbeid for brannrisiko og 
gjennomføring av tiltak i forbindelse med dette, sett opp mot Forskrift om brannforebygging, 
kapittel 4.  
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 08.06.2021. 
 
Helseboka 
Datatilsynet har mottatt mange henvendelser om Helseboka og om registrering av 
personopplysninger i denne løsningen i forbindelse med testing av og vaksinering mot Covid-19. 
Datatilsynet har foreløpig ike gått nærmere inn og vurdert om kommunenes bruk av løsningen 
tilfredstiller kravene i personvernregleverket. Datatilsynet skal vurdere hvordan de skal følge opp 
dette videre. Kontrollutvalgets sekretariat har sendt e-post, 21.04.2021, til Datatilsynet  og spurt 
om de har kommet noe videre i sin oppfølging, sekretaraitet har ikke mottatt noe svar enda. 
 
Sti på Søvasskjølen 
I et hyttefelt ble det gitt tilltalelse til å etablere en sti med inntil 1,5 meters bredde (2011 og 2014),  
Orkdal kommune fikk henvendelse fra en hytteeier om at stien lignet mer på en vei (bredden). 
Kontrollutvalget i Orkdal kommune fikk en orientering om retningslinjer for opparbeiding av stier 
på sitt møte 20.02.2018 (sak 6/18). 
Følgende omforent forslag til tillegg til vedtak ble fremmet: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om Orkland kommunes rutiner for oppfølging 
av om pålegg etter plan- og bygningsloven faktisk blir fulgt opp. Orienteringen gis på 
kontrollutvalgets møte 21.09.2021. 
 
Tilgang til dokumenter og postlister fra de gamle kommunene 
Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra en innbygger om innsyn i domumenter fra de gamle 
sammenslåingskommunene. Det er også stilt spørsmål om regler for innsyn i innkalling, 
saksfremlegg og protokoll fra utvalg som f.eks. trafikksikkerhetsutvalget.  
Følgende omforent forslag til tillegg til vedtak ble fremmet: 
Kontrollutvalget ber om en orientering om praksis for innsyn i dokumenter fra de gamle 
kommunene, og om hvordan publikum får hjelp når elektronisk innsyn ikke fungerer slik det er 
tenkt.  
I tillegg ber kontrollutvalget om en orientering om regler for innsyn i innkalling, saksfremlegg og 
protokoll fra utvalg som f.eks. trafikksikkerhetsutvalget. 
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 08.06.2021. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering. 
 
Brannsikkerhet  
Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens planleggingsarbeid for brannrisiko og 
gjennomføring av tiltak i forbindelse med dette, sett opp mot Forskrift om brannforebygging, 
kapittel 4 Kommunens plikter. 
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 08.06.2021. 
 
Sti på Søvasskjølen 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om Orkland kommunes rutiner for oppfølging 
av om pålegg etter plan- og bygningsloven faktisk blir fulgt opp. Orienteringen gis på 
kontrollutvalgets møte 21.09.2021. 
 
Tilgang til dokumenter og postlister fra de gamle kommunene 
Kontrollutvalget ber om en orientering om praksis for innsyn i dokumenter fra de gamle 
kommunene, og om hvordan publikum får hjelp når elektronisk innsyn ikke fungerer slik det er 
tenkt.  
I tillegg ber kontrollutvalget om en orientering om regler for innsyn i innkalling, saksfremlegg og 
protokoll fra utvalg som f.eks. trafikksikkerhetsutvalget.  
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 08.06.2021. 
 



 
 
Sak 13/21 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 04.05.2021 13/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for 
videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet. 
 
Behandling: 
Ingen innspill på saker til kontrollutvalgets oppfølgingsliste. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for 
videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet. 
 
 
 
Sak 14/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 04.05.2021 14/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kommunestyrets sak 29/21 Kontrollutvalgets årsmelding 2020. 
2. Bergen tingrett konkluderte med at energiselskapet BKK er underlagt offentlighetsloven. Oslo 

tingrett kom til motsatt resultat for Trønder Energi AS. 
3. Hva er egentlig grensen for hvor lenge folkevalgte kan få ettergodtgjøring? 
4. Kan en folkevalgt diskutere en taushetsbelagt sak med andre folkevalgte, som ikke sitter i 

samme organ som saken skal behandles i ? 
5. I hvilken grad har et organ/en kommune som har gitt et pålegg etter plan- og bygningsloven, 

plikt til å ta stilling til om pålegget/rettingen er utført? 
6. Departementet gir her en generell tolkningsuttalelse om sitt syn på bruken av interpellasjoner 

og hvilke bestemmelser som gjelder. 
7. Departementets tolkningsuttalelse om oppnevnelse av settekommune ved inhabilitet i 

kommunens administrasjon. 
8. Lærer fikk ikke innsyn i internt dokument lagt fram for et utvalg, kan kommunen nekte å gi 

innsyn i et slikt dokument? 
9. Rett til innsyn i saksframlegg og vedlegg 
10. Ved hjelp av skreddersydde kursopplegg vil Skatteetaten gjøre kommuner til bedre 

innkjøpere. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
 
 
 



Sak 15/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 04.05.2021 15/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Steinbrudd i Skaun kommune rett ved grensa til Orkland kommune 
Kontrollutvalget i Skaun har fått en orientering om steinbruddet på sitt møte 27.04.2021. 
Kontrollutvalgets leder i Orkland kommune fikk være tilhører på møtet. Steinbruddet er lagt inn i 
kommuneplanens arealdel for Skaun kommune. 
 
Ingen vedtak. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
 
Sak 16/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 04.05.2021 16/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.05.2021, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.05.2021, godkjennes. 
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