
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune 
 
Arkivsak: 21/56 
Møtedato/tid: 03.02.2021 kl 17:00-19:15 
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Arnstein Trøite, møteleder  
Elin Wiggen Dahl  
Ole Einar Aashaug  
Gunnar Olav Balstad  
Nils Olav Stokke, vara for Langseth  
 
Forfall: 

 

Brit Mari Langseth  
 
Andre møtende: 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og omsorgsarbeidet 
02/21 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 
03/21 Rapportering - forbruk av revisjonsressurser i 2020 
04/21 Referatsaker 
05/21 Eventuelt 
06/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 01/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i helse- og 
omsorgsarbeidet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 03.02.2021 01/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kommunens helse- og 
omsorgsarbeid.  

2. Revisjon Midt-Norge bes sende kontrollutvalget en prosjektplan innen 3. mars. 
Prosjektplanen utformes i samsvar med innspill gitt i møtet og må ellers beskrive 
problemstillinger, metode og ressursramme for arbeidet.  

3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge ferdigstille rapporten innen 01.09.21.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte saken. Utvalget ønsker at undersøkelsen skal omhandle unge mellom 
18 og 30 år som  står utenfor arbeidsmarkedet. Kontrollutvalget ønsker videre at rapporten skal: 

• Beskrive brukergruppen kvantitativt. 
• Beskrive ansvarsforholdene i tjenestetilbudet. 
• Avgrenses til aldersgruppa 18-30 år. 
• Undersøke om samarbeidet mellom etatene resulterer i gode tiltak for brukerne 
• Undersøke hvilke begrensninger medabeiderne i tjenestene opplever? 
• Ha et brukerperspektiv  
• Omfatte samarbeidet i Værnesregionen 

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

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kommunens helse- og 
omsorgsarbeid.  

2. Revisjon Midt-Norge bes sende kontrollutvalget en prosjektplan innen 3. mars. 
Prosjektplanen utformes i samsvar med innspill gitt i møtet og må ellers beskrive 
problemstillinger, metode og ressursramme for arbeidet.  

3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge ferdigstille rapporten innen 01.09.21.  
 
 
Sak 02/21 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 03.02.2021 02/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2020. Utvalget legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget foreslo enkelte mindre endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2020. Utvalget legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering. 
 
 



Sak 03/21 Rapportering - forbruk av revisjonsressurser i 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 03.02.2021 03/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet og utvalgets leder la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Sak 04/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 03.02.2021 04/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 05/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 03.02.2021 05/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 

• Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren orienterer om foreldreundersøkelsen i 
barnehagene i utvalgets neste møte.  

• Kommunedirektøren bes orientere om hvordan kommunen arbeider med arbeidsmiljø og 
trivsel under koronapandemien. 

• Sekretariatet bes legge fram en sak om bestilling av eierskapskontroll i neste møte. 
• Sekretariatet bes legge fram en sak om virksomhetsbesøk i 2021. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
 
  



Sak 06/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 03.02.2021 06/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

