
 
 
Møteprotokoll – Kontrollutvalget i Orkland kommune 
 
Arkivsak: 22/258 
Møtedato/tid: 13.12.2022  kl. 12:00 – 13:30   
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 
Marius Johnsborg, Revisjon Midt-Norge SA (sak 44) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 

 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
42/22 Forvaltningsrevisjon internkontroll - prosjektplan 
43/22 Riksrevisjonens rapport om Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning av 

forurensning fra nedlagte gruver 
44/22 Årsplan 2023 for kontrollutvalget 
45/22 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
46/22 Orientering om aktuelle saker og henvendelser 
47/22 Opplæring til kontrollutvalget 
48/22 Referatsaker 
49/22 Eventuelt 
50/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 

 
 
 
 
  



Sak 42/22   Forvaltningsrevisjon internkontroll - prosjektplan 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 13.12.2022 42/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene og ressursrammen revisjonen har foreslått i 
prosjektplanen. 
 
Behandling: 
Marius Johnsborg, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
  
Innspill fra kontrollutvalget: Viktig at tillitsvalgte og verneombud blir tatt med i undersøkelsen.  
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene og ressursrammen revisjonen har foreslått i 
prosjektplanen. 
 
 
Sak 43/22   Riksrevisjonens rapport om Nærings- og 
fiskeridepartementets forvaltning av forurensning fra nedlagte gruver 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 13.12.2022 43/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets tar Riksrevisjonens rapport til orientering.  
 
Behandling: 
Følgende omforent tillegg til vedtak: Rapporten oversendes kommunestyret som referatsak. 
Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets tar Riksrevisjonens rapport til orientering.  
Rapporten oversendes kommunestyret som referatsak. 
 
 
Sak  44/22  Årsplan 2023 for kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 13.12.2022 44/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2023 for kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023: 
• 28. februar 
• 16. mai 
• 13. juni 
• 19. september 
• 14. november 
• 12. 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 tre besøk i 2023,  Orkanger barneskole og 
Orkanger ungdomsskole i februar, Snillfjord omsorgssenter i juni og Meldal helsetun og 
Meldal barne- og ungdomsskole i september. Disse møtene startes kl. 09:00. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2023 for kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2023: 
• 28. februar 
• 16. mai 
• 13. juni 
• 19. september 
• 14. november 
• 12. desember 
  
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg 
nødvendig. 
Kontrollutvalget ønsker at det tilrettelegges for tre besøk i 2023,  Orkanger barneskole og 
Orkanger ungdomsskole i februar, Snillfjord omsorgssenter i juni og Meldal helsetun og 
Meldal barne- og ungdomsskole i september. 
 
 
Sak 45/22   Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 13.12.2022 45/22 

 
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: 
Det mangler fortsatt informasjon fra orienteringer som blir gitt i hovedutvalgene 
(novembermøtene). Der det foreligger skriftlig dokumentasjon fra orienteringer så anbefaler 
kontrollutvalget at dette legges med møteprotokollen, eventuelt som vedlegg til selve 
orienteringssaken. 
 
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 46/22   Orientering om aktuelle saker og henvendelser 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 13.12.2022 46/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker. 
 
 



Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
Sak 47/22   Opplæring til kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 13.12.2022 47/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar vedlagt dokumentasjon til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter til orientering: 
1. 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? 

2. 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? 

3. Formannskapet fattet vedtak i en sak, men ville ikke opplyse om hva de hadde vedtatt. 
4. Det er kommunene som selv må bestemme om de vil fortsette å gi tilskudd til private 

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

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

medvirkning er blitt særlig bedre etter fire år med kompetanseløft, følge Riksrevisjonen. 
7. Hva skjer når den som har meldt forfall likevel møter opp? 
8. Det er ikke flertall for forslaget til budsjett, så hva skjer nå? 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar vedlagt dokumentasjon til orientering. 
 
 
Sak 48/22   Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 13.12.2022 48/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Revisjonens tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2021 - Orkland kommune 
2. Revisjonens tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2021 - Orklandbadet KF 
3. Orkland kommune sitt svar til Revisjon Midt-Norge SA etter årsrevisjon 2021 
4. Orklandbadet KF sitt svar til Revisjon Midt-Norge SA etter årsrevisjon 2021 
5. Melding om politisk vedtak - kommunestyrets sak 75/22 Forvaltningsrevisjonsrapport 

vann og avløp. 
6. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap la den 16. oktober 2022 ut en revidert 

versjon av veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. 
7. FKT - Fagkonferansen 2023 arrangeres på Scandic Lerkendal i Trondheim 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Sak 49/22   Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 13.12.2022 49/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
Sak 50/22   Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 13.12.2022 50/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.12.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.12.2022, godkjennes. 
 
 
 


	Sakliste:

