
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune 
 
Arkivsak: 21/172 
Møtedato/tid: 05.05.2021 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: 

 

Monika Sund, Revisjon Midt-Norge, til stede under sak 15 og 22.  
Ann Kristin Slind, Selbu kommune, til stede under sak 15 og 22.  
Jan Erik Marstad, Selbu kommune, til stede under sak 15, 16, 17 og 22.  
Stig Roald Amundsen, Selbu kommune, til stede under sak 15, 16, 17 og 22.  
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær  
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 22, 15, 16, 21, 17-20. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
15/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Selbu kommunes årsregnskap og årsberetning 

for 2020 
16/21 Orientering om håndheving av boplikten 
17/21 Tilsyn med landbruksforvaltningen - kommunens tilbakemelding 
18/21 Referatsaker 
19/21 Eventuelt 
20/21 Godkjenning av møteprotokoll 
21/21 Henvendelse til kontrollutvalget om nedklassifisering av veger 
22/21 Kontrollutvalgets uttalelse - Selbu Næringsselskap KFs årsregnskap for 2020 
 
 
 
 
  



Sak 15/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Selbu kommunes årsregnskap 
og årsberetning for 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 05.05.2021 15/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse om kommunekasses 
årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning for 2020. 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved Ann Kristin Slind orienterte om årsregnskap og  årsberetning. Revisor 
Monika Sund la fram revisjonsberetningen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, 
konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning for 2020. 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Sak 16/21 Orientering om håndheving av boplikten 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 05.05.2021 16/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved Jan Erik Marstad orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 17/21 Tilsyn med landbruksforvaltningen - kommunens 
tilbakemelding 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 05.05.2021 17/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet la fram saken. Kontrollutvalget ønsker at administrasjonen skal orientere om status 
for arbeidet med internkontrollen 24.11. 
 
Følgende omforente tilleggsforslag ble lagt fram i møtet: 
Kontrollutvalget vil be om en orientering fra kommunedirektøren om arbeidet med internkontroll 
innen landbruksforvaltninga innen utgangen av 2021. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget vil be om en orientering fra kommunedriektøren om arbeidet med 



internkontroll innen landbruksforvaltninga innen utgangen av 2021. 
 
 
 
Sak 18/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 05.05.2021 18/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatet la fram disse referatsakene: 

• Program – FKTs digitale fagkonferanse 
• Bernt svarer: 

o Hvem bestemmer over sakslisten? 
o Rett til innsyn i saksframlegg og vedlegg 

• Kommunens anbudspraksis – faksimiler av leserinnlegg i Selbyggen 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 19/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 05.05.2021 19/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker fremmet 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
Sak 20/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 05.05.2021 20/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble godkjent på e-post.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 



 
 
Sak 21/21 Henvendelse til kontrollutvalget om nedklassifisering av veger 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 05.05.2021 21/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken og kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet la fram saken. Kommunedirektøren ved Jan Erik Marstad orienterte. Han opplyste 
om at kommunen har kompetanse etableringen av veglag og forslag til løsninger. De som er 
berørt vil få tilbud om bistand til å etablere veglag. Vegene som skal privatiseres eies i dag av 
kommunen.  
 
Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: 
Vedtak i sak 87/20 om privatisering av kommunale veger er ikke et enkeltvedtak, og det er da 
ikke klagerett. Forvaltningslovens bestemmelser gjelder likevel for avgjørelsen.  

Administrasjonen har i forbindelse med tidligere behandlinger av sak om nedklassifisering av 
kommunale veger lagt vekt på at nedklassifiseringen "må gjøres grundig og åpent, der involverte 
på et tidlig tidspunkt i prosessen kan gi innspill til prosessen". Ved forslag om privatisering av 
kommunale veger i boligfelt ble de berørte informert og hørt. ved vedtak om privatisering av 
grendeveger i sak 87/20 er de berørte parter ikke informert eller hørt. Kommunestyret har heller 
ikke stilt krav om at saken skal ut på høring. 

Kontrollutvalget vil peke på at åpenhet og likebehandling er sentrale verdier. Kontrollutvalget 
forutsetter at oppsitterne blir informert og at kommunen oppfyller sin veiledningsplikt. 
Kontrollutvalget tar saken og kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Vedtak: 
Vedtak i sak 87/20 om privatisering av kommunale veger er ikke et enkeltvedtak, og det er da 
ikke klagerett. Forvaltningslovens bestemmelser gjelder likevel for avgjørelsen.  

Administrasjonen har i forbindelse med tidligere behandlinger av sak om nedklassifisering av 
kommunale veger lagt vekt på at nedklassifiseringen "må gjøres grundig og åpent, der involverte 
på et tidlig tidspunkt i prosessen kan gi innspill til prosessen". Ved forslag om privatisering av 
kommunale veger i boligfelt ble de berørte informert og hørt. ved vedtak om privatisering av 
grendeveger i sak 87/20 er de berørte parter ikke informert eller hørt. Kommunestyret har heller 
ikke stilt krav om at saken skal ut på høring. 

Kontrollutvalget vil peke på at åpenhet og likebehandling er sentrale verdier. Kontrollutvalget 
forutsetter at oppsitterne blir informert og at kommunen oppfyller sin veiledningsplikt. 
Kontrollutvalget tar saken og kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 22/21 Kontrollutvalgets uttalelse - Selbu Næringsselskap KFs 
årsregnskap for 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 05.05.2021 22/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020.  
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.  

 



 
Behandling: 
Saken ble lagt fram uten presentasjon av årsregnskapet på grunn av sykdomsforfall. 
Kontrollutvalgets uttalelse endres på dette punktet. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020.  
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.  
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