
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune 
 
Arkivsak: 22/113 
Møtedato/tid: 09.06.2022 kl 09:00 – 12:20 
Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Gunn Inger Tevik Løvseth, leder  
Svein Evjen, nestleder  
Heidi Evjen  
Ola Huke, 2. vara (for Engan)  
Synnøve Sterten, 1. vara (for Blekesaune)  
Grethe Bones, 2. vara (for Sunnset)  
 
Forfall: 

 

Arild Blekesaune  
Eirik Engan  
Rune Sunnset  
Kirsti Nygård Hårstad  
Åge Ofstad, 1 .vara for Sunnset og Hårstad  
Hege Rofstad, 3. vara for Sunnset og Hårstad  
Stein Eidsmo Hova, 4 .vara for Sunnset og Hårstad  
 
Andre møtende: 
Tonny Eliassen, rektor kulturskolen (sak 24) 
Jan Erik Landrø, enhetsleder kultur og fritid (sak 24) 
Albert Verhagen, kommunalsjef helse og velferd (sak 25) 
Ragnhild Høyem, barnevernleder (sak 26) 
Vigdis Ledal, enhetsleder familie, forebygging og mestring (sak 26) 
Kjersti Stenvig, enhetsleder bo og aktivitet (sak 27) 
Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS  
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. Bones og Sterten ba 
om å få sin habilitet vurdert i sak 28/22. 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
24/22 Friplass kulturskolen - orientering til kontrollutvalget 
25/22 Opprettelse av prosjektgruppe - orientering til kontrollutvalget 
26/22 Tilstandsrapport fra barnevernstjenesten Melhus og Skaun 2021 - orientering til 

kontrollutvalget 
27/22 Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - Kontrollrapport 2021 
28/22 Oppfølging av selskaper - Gauldal Brann og Redning IKS 
29/22 Oppfølging av selskaper - Konsek Trøndelag IKS 
30/22 Oppfølging av selskaper - Melhus Skysstasjon AS 



31/22 Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS 
32/22 Oppfølging av selskaper - ReMidt Næring AS 
33/22 Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA 
34/22 Oppfølging av selskaper - Trønderenergi AS 
35/22 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune 
36/22 Referatsaker 
37/22 Eventuelt 
38/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 24/22 Friplass kulturskolen - orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 24/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Tonny Eliassen, rektor kulturskolen,  og Jan Erik Landrø, enhetsleder kultur og fritid, orienterte og 
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets konklusjon: Melhus kommune gir et tilbud til 26 % av elevene i grunnskolen, det 
nasjonale målet er på 30 %. Friplassordningen fungerer stort sett bra, men ordningen er ikke 
evaluert. 
 
Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet: 
Ordningen med friplass i kulturskolen fungerer men er ikke evaluert. 
 
Forslag til vedtak og tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
Ordningen med med friplass i kulturskolen fungerer men er ikke evaluert. 
 
 
 
Sak 25/22 Opprettelse av prosjektgruppe - orientering til kontrollutvalget  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 25/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Albert Verhagen, kommunalsjef helse og velferd, orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets konklusjon: Prosjektgrupper som oppnevnes, hvor poltikere deltar, skal 
opprettes i tråd med kommueloven. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Sak 26/22 Tilstandsrapport fra barnevernstjenesten Melhus og Skaun 
2021 - orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 26/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 



Behandling: 
Ragnhild Høyem, barnevernleder, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Vigdis 
Ledal, enhetsleder familie, forebygging og mestring, var også tilstede under orienteringen og 
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets konklusjon: Barnevernet jobber med å gjennomføre kravene i den nye loven, 
tilstandrapport er lagt frem for kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Sak 27/22 Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - 
Kontrollrapport 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 27/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse og kontrollrapport 2021 - Særlig ressurskrevende 
helse- og omsorgstjenester til orientering. 
 
Behandling: 
Kjersti Stenvig, enhetsleder bo og aktivitet, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalgets konklusjon: Melhus kommune har et godt system for rapportering av kostnader 
vedr. ressurskrevende brukere. Melhus kommune fikk ingen avvik eller merknader under det 
statlige tilsynet. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse og kontrollrapport 2021 - Særlig ressurskrevende 
helse- og omsorgstjenester til orientering. 
 
 
 
Sak 28/22 Oppfølging av selskaper - Gauldal Brann og Redning IKS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 28/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Grethe Bones ba om å få sin habilitet vurdert fordi sønnen sitter i styret i Gauldal Brann og 
Redning IKS. Synnøve Sterten ba om å få sin habilitet vurdert fordi datteren sitter i styret i 
Gauldal Brann og Redning IKS.  
Bones og Sterten fratrådte møtet under behandlingen av habilitetsspørsmålet. 
 
Før kontrollutvalget gikk til votering om Bones og Sterten sin habilitet, orienterte sekretariatets 
jurist om partsbegrep og reglene vedr. habilitet (forvaltningsloven).  
Bones og Sterten er ikke automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd, men habilitet 
bør vurderes etter forvaltningsloven § 6 andre ledd. 



 
Kontrollutvalgets diskusjon: Kontrollutvalget har ingen myndighet til å endre en protokoll fra et 
møte i et selskap. Protokoll og årsberetning legges kun frem for kontrollutvalget som en 
orienteringssak. 
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak om habiliteten: 
Kontrollutvalget anser at Grethe Bones og Synnøve Sterten er habil etter forvaltningsloven § 6 
annet ledd. 
 
Bones og Sterten tiltrådte møtet igjen. 
 
Kontrollutvalgets konklusjon: Melhus kommune var representert på representantskapsmøtet. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 29/22 Oppfølging av selskaper - Konsek Trøndelag IKS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 29/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets konklusjon: Melhus kommune var representert på representantskapsmøtet. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 30/22 Oppfølging av selskaper - Melhus Skysstasjon AS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 30/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets konklusjon: Melhus kommune var representert på generalforsamlingen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
 
 
 



Sak 31/22 Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 31/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets konklusjon: Melhus kommune var ikke representert på representantskapsmøtet. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 32/22 Oppfølging av selskaper - ReMidt Næring AS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 32/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets konklusjon: Melhus kommune var ikke representert på generalforsamlingen. 
Halvparten av selskapets overskudd for 2021 overføres egenkapital den andre halvparten deles 
ut som utbytte. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 33/22 Oppfølging av selskaper – Revisjon Midt-Norge SA 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 33/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets konklusjon: Melhus kommune var representert på årsmøtet.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
 
 



Sak 34/22 Oppfølging av selskaper - Trønderenergi AS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 34/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets konklusjon: Melhus kommune var representert på generalforsamlingen og 
eiermøtet. 200 millioner ble gitt i utbytte til eierne. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 35/22 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 35/22 
 
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. 
 
Utvalg for helse, oppvekst og kultur sak 33/22 og 34/22 
Følgende tillegg til vedtak ble fattet:  
Kontrollutvalget ber om en orientering om "Tilstandsrapport- kvalitetsmelding barnehage 2021" og 
"Tilstandsrapport - vurdering av grunnskolen 2021", orienteringene gis på kontrollutvalgets møte 
08.09.2022. 
 
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 om en orientering om tilstandsrapport- kvalitetsmelding barnehage 2021 og 
tilstandsrapport - vurdering av grunnskolen 2021, orienteringene gis på kontrollutvalgets møte 
08.09.2022. 
 
 
 
Sak 36/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 36/22 
 
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. Når første vara rykker inn som fast medlem i et utvalg, rykker da andre vara opp et hakk? 
6. Det er flere vararepresentanter til kommunestyret som har fått fritak, kommunen mangler 

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

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

2022. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
Sak 37/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 37/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Følgende omforent forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget ber om en orientering om hvilke selvkostområder kommunen har (herunder 
interkommunale selskaper), prinsippene ved selvkost, om kommunen har plan for bruk av 
sevkostfond og om planen etterleves. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27.10.2022. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber om en orientering om hvilke selvkostområder kommunen har (herunder 
interkommunale selskaper), prinsippene ved selvkost, om kommunen har plan for bruk av 
sevkostfond og om planen etterleves. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 27.10.2022. 
 
 
 
Sak 38/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 09.06.2022 38/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.06.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.06.2022, godkjennes. 
 
 


	Sakliste:

