
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune 
 
Arkivsak: 21/130 
Møtedato/tid: 17.03.2021 kl 17:00-20:30 
Møtested: Selbu rådhus, kommunestyresalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Arnstein Trøite, møteleder  
Elin Wiggen Dahl  
Brit Mari Langseth  
Ole Einar Aashaug  
Gunnar Olav Balstad  
 
 
Andre møtende: 
Stig Roald Amundsen, Selbu kommune, til stede under sak 7 og 8 
Geir Håvard Mebust, Selbu kommune, til steder under sak 7 og 8 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
07/21 Orientering om foreldreundersøkelsen i barnehagene 
08/21 Orientering om arbeidet med arbeidsmiljø under koronapandemien 
09/21 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgsarbeidet 
10/21 Bestilling av eierskapskontroll 
11/21 Virksomhetsbesøk i 2021 
12/21 Referatsaker 
13/21 Eventuelt 
14/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 07/21 Orientering om foreldreundersøkelsen i barnehagene 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 17.03.2021 07/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Oppvekstsjefen orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Sak 08/21 Orientering om arbeidet med arbeidsmiljø under 
koronapandemien 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 17.03.2021 08/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 09/21 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og 
omsorgsarbeidet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 17.03.2021 09/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor Merete Montero orienterte om prosjektplanen. Under behandlingen presiserte 
kontrollutvalget at undersøkelsen: 
 - Skal omfatte aldersgruppen 20-30 år. 
 - Ikke skal avgrenses fra mottakere av økonomisk sosialhjelp 
 - Skal være rettet mot brukere uten arbeid og skoletilbud. 
 - Ikke skal omfatte personer under barnevernets omsorg. 
 - Revisor bør anbefale tiltak 
Kontrollutvalget ber revisor levere rapporten til sekretariatet innen 31.12.21. 
Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:  

1. Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.  
2. Utvalget forutsetter at revisor tar med seg innspillene fra møtet i det videre arbeidet med 

rapporten. 
 
  



Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.  
2. Utvalget forutsetter at revisor tar med seg innspillene fra møtet i det videre arbeidet 

med rapporten. 
 
 
Sak 10/21 Bestilling av eierskapskontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 17.03.2021 10/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av kommunens eierstyring med 
følgende problemstillinger: 

a. Er kommunens eierstyring i samsvar med kommunelovens krav? 
b. Følger kommunen KS' anbefalinger for god eierstyring? 
c. Er kommunens eierstyring i samsvar med eierskapsmeldinga? 

2. Revisjon Midt-Norge bes sende prosjektplan med forslag til problemstillinger, 
ressursramme og leveringsfrist til sekretariatet innen 26.04.21. 

 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av kommunens eierstyring med følgende 
problemstillinger: 

a. Er kommunens eierstyring i samsvar med kommunelovens krav? 
b. Følger kommunen KS' anbefalinger for god eierstyring? 
c. Er kommunens eierstyring i samsvar med eierskapsstrategien? 

2. Revisjon Midt-Norge bes sende prosjektplan med forslag til problemstillinger, 
ressursramme og leveringsfrist til sekretariatet innen 26.04.21. 

 
 
Sak 11/21 Virksomhetsbesøk i 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 17.03.2021 11/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Omforent forlsag lagt fram i møtetm: Saken utsettes. Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
Sak 12/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 17.03.2021 12/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 



Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 13/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 17.03.2021 13/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 

• Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en referatsak med artikler fra 
Selbyggen om anbud på maling av prestegården. 

• Sekretariatet bes legge fram kommunens svar på tilsyn med 
landbruksforvaltningen. 

• Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjøre for hvordan oppfølgingen av 
boplikten praktiseres. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
Sak 14/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 17.03.2021 14/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Protokollen ble lest opp i møtet. Enstemmig godkjent. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

