
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune 
 
Arkivsak: 22/78 
Møtedato/tid: 09.05.2022 kl 09:00 – 12:00 
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen 
 
Møtende medlemmer: 

 

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder  
Heidi Evjen  
Rune Sunnset  
Arild Blekesaune  
Kirsti Nygård Hårstad  
Åge Ofstad, 1. vara for S. Evjen  
 
Forfall: 

 

Svein Evjen, nestleder  
       
Ikke møtt:  
Eirik Engan 
 
Andre møtende: 
Morten Børseth, enhetsleder Bygg og eiendom (sak 15) 
Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef (sak 16-19) 
Monica Nordvik Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 16) 
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 
15/22 Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg - orientering til 

kontrollutvalget 
16/22 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021 
17/22 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2021 
18/22 Eierskapskontroll av Aksjeselskapet Lundemo Bruk - rådmannens oppfølging av 

vedtak 
19/22 Eierskapskontroll av kommunens eierstyring - rådmannens oppfølging av 

vedtak 
20/22 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune 
21/22 Referatsaker 
22/22 Eventuelt 
23/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 15/22 Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og 
parkeringsanlegg - orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.05.2022 15/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Morten Børseth, enhetsleder Bygg og eiendom, orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Sak 16/22 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 
2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.05.2022 16/22 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og årsberetning 

2021.  
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen 

skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 
 
Behandling: 
Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
Monica Nordvik Larsen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med 
årsregnskap og årsberetning for 2021. Økonomisjef og oppdragsansvarlig revisor svarte på 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kommunestyrets finansielle måltall er oppnådd, men gjeldsgrad 1 er i "grenseland". 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og 

årsberetning 2021.  
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen 

skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 17/22 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.05.2022 17/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets konklusjon: er orientert om at rådmannen har startet arbeidet med å sikre 
korrekt registrering, og dokumentasjon for å oppfylle kravene i MVA-lovens kap. 9. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Sak 18/22 Eierskapskontroll av Aksjeselskapet Lundemo Bruk - 
rådmannens oppfølging av vedtak 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.05.2022 18/22 
 
Forslag til 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. 
 
Behandling: 
Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
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. 
 
 
 
Sak 19/22 Eierskapskontroll av kommunens eierstyring - rådmannens 
oppfølging av vedtak 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.05.2022 19/22 
 
Forslag til 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. 
 
Behandling: 
Svein-Erik Bjerkan, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 



Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
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. 
 
 
 
Sak 20/22 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.05.2022 20/22 
 
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. 
 
Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet: 
Helse oppvekst og kultur sak 27/22  
Kontrollutvalget ber om en orientering om tilstandsrapport fra barnevernstjenesten Melhus og 
Skaun 2021. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 9. juni 2022.   
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for 
videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet. 
 
Helse oppvekst og kultur sak 27/22  
Kontrollutvalget ber om en orientering om tilstandsrapport fra barnevernstjenesten Melhus og 
Skaun 2021. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 9. juni 2022. 
 
 
 
Sak 21/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.05.2022 21/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. I flere kommuner reises spørsmålet om uavhengige representanter kan ha krav på 

gruppestøtte og gruppelederstøtte. 
2. Formannskapet har valgt medlemmer til et utvalg, men ordfører vil be formannskapet bytte ut 

et medlem. Kan han det? 
3. Er den nye kommuneloven til hinder for å etablere en styringsgruppe for utvikling og 

samarbeid? 
4. Kan kommunedirektøren peke ut folkevalgte til å være medlemmer i arbeidsmiljøutvalget, 

eller må disse komme fra administrasjonen? 
5. Departementets svar til Forum for kontroll og tilsyn angående en tolkningsuttalelse til den 

tidligere kommuneloven og om denne uttalelsen videreføres til den nye kommuneloven. 
6. Skal en e-post til kontrollutvalget med sjikanøse påstander mot ordføreren unntas offentlighet 

eller ikke? 
7. Er vi forpliktet til å publisere sjikanøse saksopplysninger på internett? 



8. Ordfører mente saken ikke var godt nok utredet, og ville ikke sette den på sakskartet til 
kommunestyret. Har ordfører rett til å nekte å føre opp saken? 

9. Hva skjer med klageretten nå som kommunedirektøren har fått lovfestet det løpende 
personalansvaret? 

10. Hvor raskt må et innsynskravet behandles? Hvordan skal en innsynsklage behandles? 
Svarene finner du i den nye veilederen til Sivilombudet. 

11. Departementets tolkningsuttalelse vedr. rettslig adgang til å foreta (skriftlig) forholdsvalg i et 
fjernmøte. 

 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Sak 22/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.05.2022 22/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ber om en orientering om prosjektgruppen "Veivalg for helse og velferd" er 
opprettet i tråd med kommunelovens bestemmelser. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 
9. juni 2022. 
 
Kontrollutvalget ber om en orientering om hvilke rutiner Melhus kommune har når det gjelder å 
følge opp retningslinjer for godgjøring politikere med tanke på forfall til møter osv. Orienteringen 
gis på kontrollutvalgets møte 8. september 2022. 
 
Kommunestyrets sak 64/21 Forslag til ny brannordning for kommunene Midtre Gauldal og Melhus 
2021 
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 redningstjeneste som dekker utfordringsbildet skissert i ny brannordning. Orienteringen 
gis på kontrollutvalgets møte 8. september 2022. 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet om  å sende en henvendelse til rådmannen med spørsmål om 
kommunen har satt i gang en evaluering av Corona-håndteringen. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber om en orientering om prosjektgruppen "Veivalg for helse og velferd" er 
opprettet i tråd med kommunelovens bestemmelser. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 
9. juni 2022. 
 
Kontrollutvalget ber om en orientering om hvilke rutiner Melhus kommune har når det gjelder å 
følge opp retningslinjer for godgjøring politikere med tanke på forfall til møter osv. Orienteringen 
gis på kontrollutvalgets møte 8. september 2022. 
 
Kommunestyrets sak 64/21 Forslag til ny brannordning for kommunene Midtre Gauldal og Melhus 
2021 
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 redningstjeneste som dekker utfordringsbildet skissert i ny brannordning. Orienteringen 
gis på kontrollutvalgets møte 8. september 2022. 
 



Kontrollutvalget ber sekretariatet om  å sende en henvendelse til rådmannen med spørsmål om 
kommunen har satt i gang en evaluering av Corona-håndteringen. 
 
 
 
Sak 23/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.05.2022 23/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.05.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.05.2022, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

