
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune 
 
Arkivsak: 22/11 
Møtedato/tid: 01.03.2022 kl 12:00 – 14:10 
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Espen Tørset, leder  
Grethe Gravrok Sand, nestleder  
Aud Inger Kalseth  
Finn Hoff  
Joar Syrstadeng  
 
Forfall: 

 

Ingen.  
 
Andre møtende: 
Oddbjørn Bang, ordfører (sak 1-9) 
Ingvill Kvernmo, kommunedirektør (sak 1 og 2) 
Marit Ingvaldsen Risvaag, jurist (sak 1) 
Eivind Sperre Austnes, leder kommunikasjon og digitalisering (sak 1) 
Solveig Melby, kommunalsjef oppvekst (sak 2) 
Monica N. Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 3) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Forvaltningslovens bestemmelser - orientering til kontrollutvalget 
02/22 Læringsmiljø - orientering til kontrollutvalget 
03/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven 
04/22 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
05/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 
06/22 Orientering om aktuelle saker og henvendelser 
07/22 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
08/22 Referatsaker 
09/22 Eventuelt 
10/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 01/22 Forvaltningslovens bestemmelser - orientering til 
kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 01/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Marit Ingvaldsen Risvaag, jurist, og Eivind Sperre Austnes, leder kommunikasjon og 
digitalisering, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Sak 02/22 Læringsmiljø - orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 02/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Solveig Melby, kommunalsjef oppvekst, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Sak 03/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i 
merverdiavgiftsloven 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 03/22 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 

for økonomiforvaltninge til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen 

vil oppfylle kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 med tilhørende forskrifter. Redegjørelsen 
sendes kontrollutvalget innen 20.04.2022. 

 
Behandling: 
Monica N. Larsen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 

for økonomiforvaltninge til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen 

vil oppfylle kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 med tilhørende forskrifter. 
Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 20.04.2022. 

 
 
 
Sak 04/22 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 04/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
 
 
 
Sak 05/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 05/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2021 og legger saken frem for kommunestyret 
med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2021 og legger saken frem for kommunestyret 
med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 
 
 
 
Sak 06/22 Orientering om aktuelle saker og henvendelser 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 06/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
Sak 07/22 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 07/22 
 
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. 
Ingen nye saker til oppfølging. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for 
videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet. 
 
 
 
Sak 08/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 08/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Orkland kommune 
2. Sekretariatets timeleveranse i 2020 og 2021 
3. Begrenser kommuneloven hvor mye makt et kommunalt foretak kan ha? 
4. Er vervet som leder av representantskapet i et IKS et kommunalt tillitsverv? 
5. Ordfører er blitt stortingsrepresentant, men kan kommunestyret nekte ordføreren permanent 

fritak fra ordførervervet? 
6. Omstillingsprogrammet ble ikke behandlet i administrasjonsutvalget eller arbeidsmiljøutvalget 

før omstillingen ble vedtatt i kommunestyret. Er det en forsvarlig saksbehandling? 
7. Kontrollutvalgene får tidvis inn henvendelser om at varslingsrutiner ikke fungerer i 

kommunene. 
8. Er elektronisk folkeavstemning lovlig? 
9. Kan kommunen bestemme at den bare gir økonomisk støtte til organisasjoner hvor alle 

medlemmene er likeverdige? 
10. Kontrollutvalget vil ha penger til en gransking, men ordfører vil ikke bringe spørsmålet opp for 

kommunestyret. Kan han nekte å legge fram en bevilgningssak? 
11. Kommunens vedtak om hvem som koronastøtte begrunnes ikke. Kan det være lov? 
12. Det blir ikke noen Helseplattform uten fastlegene, svarer administrerende direktør Christer 

Mjåset i Helseplattformen. 
13. Formannskapet har valgt medlemmer til et utvalg, men ordfører vil be formannskapet bytte ut 

et medlem. Kan han det? 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
Sak 09/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 09/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets møte i juni  
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende en henvendelse til kommunedirektøren om det lar 
seg gjøre å besøke Hamnahaugen omsorgsenter på utvalgets møte 7. juni. Møtestart kl.09:00. 
 
Regnskap 2021 
Revisor har ikke mottatt Orkland kommune og Orklandbadet KF sine regnskaper pr. 01.03.2022 
(frist er 22.02.)   
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
 
Sak 10/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 01.03.2022 10/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.03.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.03.2022, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

