
Saker for videre oppfølging: 
 
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 02.09.2022 – 20.10.2022, foreslår 
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:  

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 20.10.2022: 
Sak  Tittel Kommentar Til 

oppfølging 
KST 
94/21 

Eierskapskontroll Aksjeselskapet 
Lundemo Bruk 

1. Kommunestyret tar rapport fra 
eierskapskontroll av Aksjeselskapet Lundemo 
Bruk til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp 
anbefalingene i rapportens pkt. 4.2. 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi 
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 
20.04.2022. 

 
Kontrollutvalgets møte 09.05.2022 
Økonomisjefen orienterte og svarte på spørsmål 
fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fattet følgende 
vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til 
orientering. 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering 
om status på tiltakene som er satt i gang, 
orienteringen gis på utvalgets møte 27. oktober 
2022. 
 
Kontrollutvalgets møte 27.10.2022 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en 
orientering status på tiltakene som er satt i gang. 
Orienteringen gis i egen sak i dagens møte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 
27.10.2022 

KST 
95/21 

Eierskapskontroll - Melhus 
kommunes eierstyring 

1. Kommunestyret tar rapport fra 
eierskapskontroll av Melhus kommunes 
eierstyring til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp 
anbefalingene i rapportens pkt. 6.2. 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi 
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 
20.04.2022. 

 
Kontrollutvalgets møte 09.05.2022 
Økonomisjefen orienterte og svarte på spørsmål 
fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fattet følgende 
vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til 
orientering. 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering 
om status på tiltakene som er satt i gang, 
orienteringen gis på utvalgets møte 27. oktober 
2022. 
 
Kontrollutvalgets møte 27.10.2022 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en 
orientering status på tiltakene som er satt i gang. 
Orienteringen gis i egen sak i dagens møte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 
27.10.2022 

KST 
64/21 

og 
51/22 

Forslag til ny brannordning for 
kommunene Midtre Gauldal og 
Melhus 2021 
 

Kontrollutvalgets møte 09.05.2022 
Kontrollutvalget ber om en orientering om styret og 
representantskapet i Gauldal Brann og redning har 
gitt en tilbakemelding til Melhus kommune på om 
selskapet klarer å få en fremtidig brann- og 

 

 

 



Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 20.10.2022: 
Sak  Tittel Kommentar Til 

oppfølging 
redningstjeneste som dekker utfordringsbildet 
skissert i ny brannordning. Orienteringen gis på 
kontrollutvalgets møte 8. september 2022. 
 
Kontrollutvalgets møte 08.09.2022 
Rådmannen og kommunalsjef plan og utvikling, 
orienterte i møtet. 
Kommunestyret fikk en orientering fra Gauldal 
brann og redning (GBR) IKS om selskapets 
økonomi og om fremtidig brann- og 
redningstjeneste på sitt møte i juni (sak 51/22). 
Kommunestyret ba i vedtakets punkt to GBR IKS 
om oppdaterte og riktige Kostratall for videre 
behandling av selskapet. 
 
Kontrollutvalgets konklusjon: 
Gauldal brann og redning IKS må følge opp 
kommunestyrets vedtak om å legge frem riktige 
kostratall. Kontrollutvalget ønsker en orientering 
om dette på utvalgets møte 27.10.2022 
 
Kontrollutvalgets møte 27.10.2022 
Kontrollutvalget har bedt om en orientering om 
Kostratall. Oppfølging av kommunestyrets vedtak i 
sak 51/22 er satt opp som egen sak i dagens 
møte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 
27.10.2022 

KST 
56/22 
 

Tilstandsrapport- 
kvalitetsmelding barnehage 2021 

Kontrollutvalgets møte 08.09.2022 
Rådgiver oppvekst, orienterte og svarte på 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets konklusjon: Det jobbes godt i 
barnehagene i Melhus, rammeplan og lov følges. 
 

 

 

Tas ut av 
oppfølgings-
listen 

KST 
57/22 

Tilstandsrapport - vurdering av 
grunnskolen 2021 

Kontrollutvalgets møte 08.09.2022 
Kommunalsjef oppvekst og kultur, orienterte og 
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets konklusjon: Det ser ut som om 
kommunen har et forsvarlig system for å følge opp 
grunnskolen jf. opplæringsloven § 13-10. 
 

 

 

Tas ut av 
oppfølgings-
listen 

KST 
94/22 

Forvaltningsrevisjonsrapport-
Styring av byggeprosjekt 

Behandles på kommunestyrets møte 25.10.2022 i 
sak 94/22 
 

 

 


