
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune 
 
Arkivsak: 21/224 
Møtedato/tid: 09.09.2021 kl 09:00 – 12:00 
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder  
Svein Evjen, nestleder  
Rune Sunnset  
Kirsti Nygård Hårstad  
Ola Huke, vara for H. Evjen  
Synnøve Sterten, vara for Blekesaune  
 
Forfall: 

 

Arild Blekesaune  
Eirik Engan  
Heidi Evjen  
Jon Roar Bruholt, 3.vara   
Jan Erik Kregnes, 4. vara  
 
Andre møtende: 
Katrine Lereggen, rådmann (sak 37) 
Morten Bostad, kommunalsjef plan og utvikling (sak 38) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
                    Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 38-37-39-40-41-42-43-44-45-46- 
                    47-48 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
37/21 Interkommunalt samarbeid - orientering til kontrollutvalget 
38/21 Rådmannens orientering om saksbehandlingen i sak om stenging av snarvei-

Kuhaugen 
39/21 Budsjettkontroll pr. 15.08.2021 
40/21 Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for kontrollutvalget 
41/21 Oppfølging av selskaper - IKA Trøndelag IKS 
42/21 Oppfølging av selskaper - ReMidt Næring AS 
43/21 Oppfølging av selskaper - Melhus Utviklingsarena AS 
44/21 Oppfølging av selskaper - TrønderEnergi AS 
45/21 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune 
46/21 Referatsaker 
47/21 Eventuelt 
48/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 



Sak 37/21 Interkommunalt samarbeid - orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.09.2021 37/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Katrine Lereggen, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Sak 38/21 Rådmannens orientering om saksbehandlingen i sak om 
stenging av snarvei-Kuhaugen 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.09.2021 38/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Morten Bostad, kommunalsjef plan og utvikling, orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. Kontrollutvalget vil få rådmannens redegjørelse tilsendt skriftlig. 
 
Følgende omforent vedtak ble fattet: 
Kontrollutvalget avventer med å behandle saken til svaret fra Statsforvalteren foreligger. 
Den skriftlige orienteringen fra rådmannen sendes Eggan og Lunde. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget avventer med å behandle saken til svaret fra Statsforvalteren foreligger. 
Den skriftlige orienteringen fra rådmannen sendes Eggan og Lunde. 
 
 
 
Sak 39/21 Budsjettkontroll pr. 15.08.2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.09.2021 39/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 15.08.2021 til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 15.08.2021 til orientering. 
 
 
 
 



Sak 40/21 Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for 
kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.09.2021 40/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 med en ramme på 
kr 1.802.756,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, 
vedtas. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 med en ramme på 
kr 1.802.756,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, 
vedtas. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret. 
 
 
 
Sak 41/21 Oppfølging av selskaper - IKA Trøndelag IKS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.09.2021 41/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Følgende omforent tillegg til vedtak: Melhus kommune var ikke representert som eier på møtet. 
 
Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
Melhus kommune var ikke representert som eier på møtet . 
 
 
 
Sak 42/21 Oppfølging av selskaper - ReMidt Næring AS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.09.2021 42/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Følgende omforent tillegg til vedtak: Melhus kommune var representert som eier på møtet, 
kommunen fikk kr. 32.340,- i utbytte for 2020. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
Melhus kommune var representert som eier på møtet, kommunen fikk kr. 32.340,- i utbytte for 
2020. 



 
 
 
Sak 43/21 Oppfølging av selskaper - Melhus Utviklingsarena AS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.09.2021 43/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder Gunn Inger Løvseth ba om å få sin habilitet vurdert fordi hun er tante til 
daglig leder i Melhus Utviklingsarena AS.  
Kontrollutvalgets leder fratrådte møtet under kontrollutvalgets diskusjon og vedtak. Nestleder tok 
over som møteleder. 
Løvseth er ikke inhabil etter Forvaltningsloven § 6 første ledd, Løvseth må derfor vurderes etter 
andre ledd. 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak om habiliteten: 
Kontrollutvalget anser at Gunn Inger Løvseth er habill etter forvaltningsloven § 6 andre ledd. 
 
I saksfremlegget til kontrollutvalget så står det at Melhus kommune ikke har vedtatt en strategi for 
selskapet, dett er feil, kommunen har vedtatt følgende strategi for selskapet: 

En primæroppgave for selskapet er å finansiere og utvikle næringsareal for videre salg til 
markedspris. Overskudd brukes til oppkjøp av nye næringsarealer.  
Melhus Kommune forventer at selskapet utvikler fremtidsrettede og miljøriktige løsninger i 
utbyggingsområder.  
Det er viktig at selskapet både tar samfunnsansvar for å bidra til at kommunen til enhver 
tid har attraktive næringsarealer, og driver etter forretningsmessige prinsipper.  

 
Formannskapet er generalforsamling i selskapet. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 44/21 Oppfølging av selskaper - TrønderEnergi AS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.09.2021 44/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Følgende omforent tillegg til vedtak: Melhus kommune var representert som eier på møtet, 200 
millioner ble gitt ut i utbytte til eierne i 2020. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
Melhus kommune var representert som eier på møtet, 200 millioner ble gitt ut i utbytte til eierne i 
2020. 
 
 
 
 
 



Sak 45/21 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.09.2021 45/21 
 
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: 
Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde. 
 
Følgende omforent tillegg til vedtak. 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status i oppfølging av kommunestyrets 
vedtak i sak 6/21 Lokal heltidserklæring for helse-og omsorgssektoren, orienteringen gis på 
utvalgets møte 4. november 2021. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for 
videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet. 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status i oppfølging av kommunestyrets 
vedtak i sak 6/21 Lokal heltidserklæring for helse-og omsorgssektoren, orienteringen gis på 
utvalgets møte 4. november 2021. 
 
 
 
Sak 46/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.09.2021 46/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Revisjon Midt-Norge SA har ikke funnet noe de trenger å ta opp i brev/notat etter 

årsoppgjøret. 
2. Bjørn Arild Gram, styreleder i KS og Peter Prydz, fastlege og veilederkoordinator, har hatt 

debattinnlegg i Kommunal Rapport om fastlegeordningen. 
3. Det rettes skarp kritikk mot de kommunale helsetjenestene i en rapport fra Riksrevisjonen. 
4. Har styret i kommunale foretak plikt til å behandle saker i møte, eller kan de vurdere at det 

ikke er nødvendig med møte? 
5. Rykker varamedlemmet inn i kommunestyret når ordfører blir valgt inn på Stortinget? 
6. Det er opp til kommunestyret selv å be om mer spesifisert informasjon om utgiftsnivå og 

utgiftsfordeling. 
7. Er regionråd underlagt samme krav til offentlighet som kommunen? 
8. Departementets svar på spørsmål fra Forum for kontroll og tilsyn vedr. kommuneloven § 23-

6. 
9. Departementets tolkningsuttalelse om folkevalgtes adgang til å sende og få svar på skriftlige 

spørsmål. 
10. Det er lov å stille spørsmål til ordføreren i bystyremøte. Men hva med spørsmål mellom 

møtene? Har representantene krav på skriftlig svar på skriftlige spørsmål da også? 
11. I 2020 gjorde statsforvalterne 177 tilsyn i barnehager og skoler. Det ble avdekket regelbrudd i 

nesten alle tilsynene. 
12. Fra 1. juli 2021 har Diskrimineringsnemnda fått myndighet til å avgjøre saker om 

gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet. 
13. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har lagt fram sin 



rapport. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste 
årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2020. 

14. Hvordan skal man håndtere representanter som har meldt seg ut av partiet de ble valgt inn 
for og står etter dette som uavhengige representanter? 

15. Skal alle referatsaker protokolleres, og skal disse referatdokumentene oppbevares «for alltid? 
16. Er det riktig at en folkevalgt som går av med alderspensjon og søker om ettergodtgjøring, skal 

få økt inntekt, uten å arbeide? 
17. Hvis formannskapet er ulovlig sammensatt, blir da alle vedtakene som er fattet, ugyldige? 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
 
 
 
Sak 47/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.09.2021 47/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Klage på flytting av beboer på Hølonda helsehus - kopi til kontrollutvalget  
Kontrolutvalgets leder orienterte om klagen/henvendelsen fra innbygger. 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status, samt vurderinger som gjøres ved 
plassering av flere pasienter på samme rom i kommunens sykehjem, orienteringen gis på 
utvalgets møte 4.november 2021. 
 
Henvendelse fra innbygger om mva-kompensasjon 
Innbygger hadde spørsmål om reglene om inntektsføring av momskompensasjon på 
investeringsprosjekter.  Kontrollutvalgets sekretariat har sjekket med kommunens revisor 
angående regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer for 2020, revisor 
har bekreftet at inntekten er korrekt bokført av kommunen. Kontrollutvalgets sekretariat har sendt 
svar til innbygger om regelverket for inntektsføring av merverdiavgiftskompensasjon og om 
kommunens bokføring av mva-kompensasjon for 2020. 
 
Henvendelse fra innbygger om at kommunen ikke forholder seg til forvaltningslovens 
bestemmelser 
Kontrollutvalgets leder og sekretær orienterte kort om henvendelsen (mottatt 6. september). 
Kontrollutvalget ber om å få henvendelsen fremlagt på sitt møte i november. 
 
Vedtak: 
Klage på flytting av beboer på Hølonda helsehus - kopi til kontrollutvalget  
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status, samt vurderinger som gjøres ved 
plassering av flere pasienter på samme rom i kommunens sykehjem, orienteringen gis på 
utvalgets møte 4.november 2021. 
 
Henvendelse fra innbygger om at kommunen ikke forholder seg til forvaltningslovens 
bestemmelser 
Kontrollutvalget ber om å få henvendelsen fremlagt på sitt møte i november. 
 
 
 
 
 
 



 
Sak 48/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.09.2021 48/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.09.2021, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.09.2021, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

