
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune 
 
Arkivsak: 22/257 
Møtedato/tid: 01.12.2022 kl 09:00 – 13:20 
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen 

 
Møtende medlemmer: 

 

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder  
Svein Evjen, nestleder  
Heidi Evjen  
Rune Sunnset  
Stein Eidsmo Hova  
Ola Huke, 2. vara for Blekesaune       

 
Forfall: 

 

Arild Blekesaune  
Synnøve Sterten, 1. vara for Blekesaune  
       
Ikke møtt:       
Eirik Engan  

 
Andre møtende: 
Ove Eggen, styreleder/daglig leder AS Lundemo Bruk (sak 67) 
Monica Brækken, enhetsleder Arbeid og helse (sak 68) 
Frode Storås, avdelingsleder kommunikasjon og dokumentasjon (sak 69) 
Pål Heide Kielland, rådgiver oppvekst (sak 70) 
Morten Børseth, enhetsleder Bygg og eiendom (sak 71) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Kontrollutvalgets leder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis de ønsket 
sin habilitet vurdert. 
 
Sakliste: 
Saksnr. Saktittel 
67/22 Oppfølging av selskaper - orientering om AS Lundemo Bruk 
68/22 Fastlege situasjonen i Melhus kommune - orientering til kontrollutvalget 
69/22 Melhus kommunes forbedringsarbeid på åpenhet - orientering til kontrollutvalget 
70/22 Prosjektene tilpasset opplæring og spesialundervisning - orientering til 

kontrollutvalget 
71/22 Flerbrukshall - orientering til kontrollutvalget 
72/22 Tilsynsrapport - Skoleskyss 2022 
73/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon 
74/22 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune 
75/22 Oppfølging av selskaper - Melhusekra AS 
76/22 Oppfølging av selskaper - Midt-Norge 110 sentral IKS 
77/22 Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS 
78/22 Årsplan 2023 for kontrollutvalget 
79/22 Referatsaker 
80/22 Eventuelt 
81/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 



 
Sak 67/22 Oppfølging av selskaper - orientering om AS Lundemo Bruk 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 67/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra AS Lundemo Bruk til orientering. 
 
Behandling: 
Ove Eggen, styreleder/daglig leder, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget konkluderer med at selskapet jobber i tråd med eierstrategien, det er viktig 
med videre utvikling, og veiløsningen er en viktig bit av dette. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra AS Lundemo Bruk til orientering. 
 
 
Sak 68/22  Fastlege situasjonen i Melhus kommune - orientering til 
kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 68/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Monica Brækken, enhetsleder Arbeid og helse, orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget konkluderer med at det har blitt jobbet hardt og lenge med å få på plass 
fastleger, utvalget ser at det er behov for å få ytterligere hjemler til kommunen. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 69/22 Melhus kommunes forbedringsarbeid på åpenhet - orientering 
til kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 69/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Frode Storås, avdelingsleder kommunikasjon og dokumentasjon, orienterte og svarte på 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
  



Kontrollutvalget konkluderer med at det fortsatt jobbes med utviklingsarbeid for å bedre 
innsynsmulighetene for innbyggerne, men det er fortsatt et forbedringspotensiale på 
området. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 70/22 Prosjektene tilpasset opplæring og spesialundervisning - 
orientering til kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 70/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Pål Heide Kielland, rådgiver oppvekst, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
  
Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet: 
Kontrollutvalget ber om en ny orientering om prosjektene på sitt siste møte før sommeren 
2023. 
  
Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
Kontrollutvalget ber om en ny orientering om prosjektene på sitt siste møte før sommeren 
2023. 
 
 
Sak 71/22 Flerbrukshall - orientering til kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 71/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Morten Børseth, enhetsleder Bygg og eiendom, orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
  
Kommunestyrets sak 85/20 verbal vedtak punkt 10: 

Vi ser behovet for en flerbrukshall ved parkeringsanlegget ved Melhushallen for 
innbyggere i hele Melhus. Med til sammen 1630 elevplasser, et stort idrettsmiljø og 
behov for organisert og egenorganisertaktivitet, vil campusområdet kunne bli et 
attraktivt område for ulike typer arrangement og aktiviteter sammen med frivillige lag, 
organisasjoner og næringsliv. 
 
For å realisere prosjektet forutsettes det et økonomisk samarbeid med Trøndelag 
Fylkeskommune. Det er viktig både økonomisk og miljømessig at hallen også fylles 
opp på dagtid. Melhus Kommune har dekt eget hallbehov på dagtid med realiseringen 
av hallen på Gimse barneskole. Når Trøndelag fylkeskommune nå skal utvide MVGS 



til 800 elevplasser vil det være et stort behov for mer areal til idrett, gymnastikk og 
fysisk aktivitet i skolens regi jfr utredning utført på bestilling av fylkestinget oktober 
2020. Dersom hallen realiseres innen kort tid vil det kunne oppnås besparelser i 
forbindelse med etablering av parkeringshus, det er derfor viktig å fatte en beslutning 
innen april 2020. 
 
Rådmannen ber anbydere om idrettshall på toppen av parkeringshus, om at 
vedståelsesfristen fortilbudene forlenges til og med mars 2021. Alternativet med 9 m 
høyde og massivtre legges til grunn for videre arbeid. Muligheten for tippemidler skal 
også avklares. Saken legges frem for KST møte i mars 2021. Innen den tid skal 
rådmannen gå i dialog med Trøndelag Fylkeskommune for å avklare mulighetene og 
rammene for en intensjonsavtale om finansiering, drift og vedlikehold for 
flerbrukshallen 

  
Følgende omforent tillegg til vedtak: 
Kontrollutvalget er orientert om de politiske vedtakene og at kulturdepartementets definisjon 
av flerbrukshall er oppfylt. 
  
Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
Kontrollutvalget er orientert om de politiske vedtakene og at kulturdepartementets definisjon 
av flerbrukshall er oppfylt. 
 
 
Sak 72/22 Tilsynsrapport - Skoleskyss 2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 72/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar tilsynsrapport på skoleskyss 2022 til orientering. 
 
Behandling: 
Følgende omforent tillegg til vedtak: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hvordan tiltakene følges opp, 
orienteringen gis på utvalgets første møte i 2023. 
  
Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar tilsynsrapport på skoleskyss 2022 til orientering. 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hvordan tiltakene følges opp, 
orienteringen gis på utvalgets første møte i 2023. 
 
 
Sak 73/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 73/22 

 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en 

forvaltningsrevisjon på vannforsyning og avløp. 



2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 
kontrollutvalgets sekretariat innen 31.01.2023 og legges frem for kontrollutvalget på 
utvalgets første møte i 2023. 

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en 

forvaltningsrevisjon på vannforsyning og avløp. 
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 

kontrollutvalgets sekretariat innen 31.01.2023 og legges frem for kontrollutvalget på 
utvalgets første møte i 2023. 

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
 
Sak 74/22 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 74/22 

 
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: 
De faste medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde. 
  
Protokoll fra formannskapets møte 22. november er ikke publisert på politikerportalen eller 
på kommunens hjemmeside pr. 1. desember. 
  
Forslag til vedtak ble 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 75/22 Oppfølging av selskaper - Melhusekra AS 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 75/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Melhus kommune var representert på generalforsamlingen, selskapet er avviklet. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 



Sak 76/22 Oppfølging av selskaper - Midt-Norge 110 sentral IKS 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 76/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Melhus kommune var ikke representert på møtet.  
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 77/22 Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 77/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Melhus kommune var representert på møtet.  
Prisøkning på husholdning er 6,10 % og 16,54% på fritidshus. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 78/22 Årsplan 2023 for kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 78/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2023 for kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023: 
• 16. februar 
•   4. mai 
• 15. juni 
•   7. september 
•   2. november 
•   7. desember 
  
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg 
nødvendig. 
Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved…………. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved Vekst Melhus AS på møtet i juni. 
Virksomhetsbesøk som er planlagt på desembermøtet får nytt kontrollutvalg ta stilling til.    



  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2023 for kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023: 
• 16. februar 
•   4. mai 
• 15. juni 
•   7. september 
•   2. november 
•   7. desember 
  
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg 
nødvendig. 
  
Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for besøk ved Vekst Melhus AS på møtet i juni. 
Virksomhetsbesøk som er planlagt på desembermøtet får nytt kontrollutvalg ta stilling til.    
 
 
Sak 79/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 79/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Revisjonens tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2021 
2. Melhus kommunes svar på tilbakemeldingsbrev fra revisjonen 
3. Nytt fast medlem og varamedlem i kontrollutvalget fra og med 30.11.2022 
4. Vedlegg ble holdt hemmelig, møtet ble lukket, men tross det var flere enn 

kommunestyrets medlemmer til stede. Var dette en lovlig måte å behandle kommunens 
beredskapsplan på? 

5. Arbeidsgiver vil ikke gi folkevalgt fri med lønn til å delta i møter i forliksrådet eller i et 
kommunalt selskap. Kan arbeidstaker be om frikjøp? 

6. Formannskapet fattet vedtak i en sak, men ville ikke opplyse om hva de hadde vedtatt. 
7. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap la den 16. oktober 2022 ut en revidert 

versjon av veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. 
8. Det er kommunene som selv må bestemme om de vil fortsette å gi tilskudd til private 

barnehager som er rammet av streik, sier Kunnskapsdepartementet. 
9. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan åpenhet sikres og utilbørlig 

påvirkning unngås. 
10. Verken barnevernets dokumentasjon av egne, faglige vurderinger eller barn og foreldres 

medvirkning er blitt særlig bedre etter fire år med kompetanseløft, følge Riksrevisjonen. 
11. FKT - Fagkonferansen 2023 arrangeres på Scandic Lerkendal i Trondheim 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
 



Sak 80/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 80/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hvordan situasjonen er i Melhus sett i 
lys av Riksrevisjonens rapport. Orienteringen gis på utvalgets møte 16. februar 2023. 
  
Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget ber om at det fremmes en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon på 
datasikkerhet på utvalgets møte 16.02.2023.  
 
Vedtak: 
Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksisen i det kommunale barnevernet 
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hvordan situasjonen er i Melhus sett i 
lys av Riksrevisjonens rapport. Orienteringen gis på utvalgets møte 16. februar 2023. 
  
Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget ber om at det fremmes en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon på 
datasikkerhet på utvalgets møte 16.februar 2023.  
 
 
Sak 81/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 01.12.2022 81/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.12.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.12.2022, godkjennes. 
 
 
 


	Sakliste:

