
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 
 
Arkivsak: 22/112 
Møtedato/tid: 02.06.2022 kl 08:30 – 10:50 
Møtested: Rådhuset, møterom 140 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Odd Øie, nestleder  
Kirsti Schult  
Rune Folgerø  
Lise Sundli  
Odd Torolf Lein, 2. vara  
 
Forfall: 

 

Kari Anne Endal, leder  
Helge A. Halvorsen, 1. vara  
 
Andre møtende: 
Alf Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 22 og 24) 
Bodil Brå Alsvik, assisterende kommunedirektør (sak 22) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag 
 
 
 
 
Merknader: Møtet startet med ett minutts stillhet med tanke på ulykken på Støren denne 
uka. 
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
22/22 Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær og arbeidsmiljø - kommunedirektørens 

oppfølging av vedtak 
23/22 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2021 
24/22 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune 
25/22 Referatsaker 
26/22 Eventuelt 
27/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 22/22 Forvaltningsrevisjonsrapport sykefravær og arbeidsmiljø - 
kommunedirektørens oppfølging av vedtak 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 02.06.2022 22/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Bodil Brå Alsvik, assisterende kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. Alf Petter Tenfjord, kommunedirektør, deltok under orienteringen og svarte på 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets konklusjon: Kontrollutvalget ser at kommunen jobber med anbefalingene revisor 
ga i rapporten, utvalget er fornøyd med kommunedirektørens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonen. 
 
Følgende omforent vedtak ble fattet: 
Kontrollutvalget anser at kommunestyrets vedtak i sak 7/22 er fulgt opp, forvaltningsrevisjonen 
avsluttes. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget anser at kommunestyrets vedtak i sak 7/22 er fulgt opp, forvaltningsrevisjonen 
avsluttes. 
 
 
 
Sak 23/22 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 02.06.2022 23/22 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen 

vil oppfylle kravene i  forskrift til merverdiavgiftsloven § 2-3-2 og § 9-1-3. Redegjørelsen 
sendes kontrollutvalget innen 01.09.2022. 

 
Behandling: 
Fagkoordinator regnskap og lønn som skulle orientere i sak 23 hadde gyldig forfall til dagens 
møte.  
 
Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet: 
Saken utsettes til kontrollutvalgets møte 15. september 2022. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til kontrollutvalgets møte 15. september 2022. 
 
 
 
Sak 24/22 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 02.06.2022 24/22 
 
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: 
Kontrollutvalget og kommunedirektøren, hadde en dialog om Støren Sør (jf. kontrollutvalgets 
vedtak i sak 18/22 om orientering om prosjekt Støren Sør). Kommunen vil følge opp sitt eierskap i 
foretaket tett fremover, både med tanke på kortsiktige- og langsiktige planer, samt økonomi. 
Kommunestyret vil få en sak om dette i løpet av 2. halvår 2022. 
 
Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet: Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en 
orientering om eieroppfølgingen av Midtre Gauldal Utvikling KF. Orienteringen gis på utvalgets 
møte 3. november 2022.  
 
Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde. 
Ingen nye saker til kontrollutvalgets oppfølgingsliste. 
 
Forslag til vedtak og tillegg 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. 
 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om eieroppfølgingen av Midtre 
Gauldal Utvikling KF. Orienteringen gis på utvalgets møte 3. november 2022.  
 
 
 
Sak 25/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 02.06.2022 25/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kan et kommunestyremedlem være inhabil i saker om tilskuddsordninger eller 

reguleringsplaner? 
2. Kan kommunestyremedlemmer kreve å få en ekstra sak inn på sakslista? 
3. Hvis kommunedirektøren avskjediger en ansatt, kan kommunestyret da be om en 

begrunnelse? 
4. Økokrim mener det er mellom 60–90 prosent sannsynlighet for korrupsjon i kommunal sektor. 
5. Det er flere vararepresentanter til kommunestyret som har fått fritak, kommunen mangler 

varamedlemmer, hva nå? 
6. Politikerne har opprettet et tverrpolitisk forum, men uten åpenhet og offentlig sakskart. Har de 

lov til å ha et slikt forum? 
7. FKT og NKRF inviterer til fagsamling for kontrollutvalg på Thon Hotel Jølster 29. september 

2022. 
8. Statsforvalterens har avsluttet sitt tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 

2021. 
9. Spørsmål og svar vedrørende ungdomsrådets sakspapirer 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
 



 
Sak 26/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 02.06.2022 26/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
 
Sak 27/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 02.06.2022 27/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.06.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.06.2022, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

