
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune 
 
Arkivsak: 22/77 
Møtedato/tid: 14.06.2022 kl 11:30 – 13:40 
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Espen Tørset, leder  
Grethe Gravrok Sand, nestleder  
Aud Inger Kalseth  
Finn Hoff  
Joar Syrstadeng  
 
Forfall: 

 

Ingen.  
 
Andre møtende: 
Stein Erik Stubmo, regnskapssjef/avdelingsleder økonomi (sak 11 og 13) 
Geir Mule, daglig leder Orklandbadet KF (sak 12) 
Monica Nordvik Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (sak 12 og 13) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
11/22 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2021 
12/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Orklandbadet KF sitt årsregnskap og 

årsberetning 2021 
13/22 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert 

årsregnskap og årsberetning 2021 
14/22 Forvaltningsrevisjon vannforsyning og avløp - orientering til kontrollutvalget 
15/22 Orientering om aktuelle saker og henvendelser 
16/22 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
17/22 Referatsaker 
18/22 Eventuelt 
19/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 11/22 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 14.06.2022 11/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Stein Erik Stubmo, regnskapssjef/avdelingsleder økonomi, orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget.  
 
Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Sak 12/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Orklandbadet KF sitt 
årsregnskap og årsberetning 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 14.06.2022 12/22 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Orklandbadet KFs årsregnskap og foretakets 

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

skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 
 
Behandling: 
Geir Mule, daglig leder Orklandbadet KF, orienterte og svarte på spørsmål om årsregnskap og 
årsberetning for 2021. 
  
Monica Nordvik Larsen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte kort om revisors arbeid med 
årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Orklandbadet KFs årsregnskap og foretakets 

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

skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 
 
 
 
Sak 13/22 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, 
konsolidert årsregnskap og årsberetning 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 14.06.2022 13/22 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, konsolidert 

årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.  



2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen 
skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning. 

 
Behandling: 
Stein Erik Stubmo, regnskapssjef/avdelingsleder økonomi, orienterte kort om årsregnskap og 
årsberetning for 2021 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.  
 
Monica Nordvik Larsen, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med 
årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, konsolidert 

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

skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning. 
 
 
 
Sak 14/22 Forvaltningsrevisjon vannforsyning og avløp - orientering til 
kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 14.06.2022 14/22 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget setter problemstilling fire på vent inntil rapporten fra Riksrevisjonen foreligger. 
2. Kontrollutvalget ber om at de tre første problemstillingene samt de to spørsmålene som 

utvalget ba revisor om å svare ut gjennomføres. 
3. Ferdig rapport leveres utvalgets sekretariat innen 1.september 2022. 
 
Behandling: 
Følgende problemstillinger er satt opp for forvaltningsrevisjonen: 
• Er kommunens vannforsyning av tilstrekkelig kvalitet? 
• Er kommunens avløpssystem av tilstrekkelig kvalitet? 
• Sikres det at private avløpsanlegg er i samsvar med krav i spredt bebygd strøk langs vann og 

elver? 
• Har Orkland kommune nok drikkevann ? 
• Er sikkerheten rundt drikkevannskildene i henhold til regelverket ?  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget setter problemstilling fire på vent inntil rapporten fra Riksrevisjonen 

foreligger. 
2. Kontrollutvalget ber om at de tre første problemstillingene samt de to spørsmålene som 

utvalget ba revisor om å svare ut gjennomføres. 
3. Ferdig rapport leveres utvalgets sekretariat innen 1.september 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 15/22 Orientering om aktuelle saker og henvendelser 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 14.06.2022 15/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
 
Sak 16/22 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 14.06.2022 16/22 
 
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: 
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 17/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 14.06.2022 17/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kan ikke en tvangsammenslått kommune oppløses hvis ikke flertallet i det nye 

kommunestyret krever det? 
2. I flere kommuner reises spørsmålet om uavhengige representanter kan ha krav på 

gruppestøtte og gruppelederstøtte. 
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. 

12. Kan et kommunestyremedlem være inhabil i saker om tilskuddsordninger eller 
reguleringsplaner? 

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

begrunnelse? 
15. Økokrim mener det er mellom 60–90 prosent sannsynlighet for korrupsjon i kommunal sektor. 
16. Når første vara rykker inn som fast medlem i et utvalg, rykker da andre vara opp et hakk? 
17. Det er flere vararepresentanter til kommunestyret som har fått fritak, kommunen mangler 

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

lov til å ha et slikt forum? 
19. 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 18/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 14.06.2022 18/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets møte i 20. september 
Kontrollutvalget ønsker å besøke Lenvik skole når utvalget allikevel skal Lensvik denne dagen. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å høre om dette lar gjøre. 
 
Kontrollutvalgets møte 25. oktober 
Kontrollutvalget ønsker å besøke Snillfjord omsorgsenter på sitt møte i oktober. Kontrollutvalget 
ber sekretariatet om å høre om dette lar gjøre. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets møte i 20. september 
Kontrollutvalget ønsker å besøke Lenvik skole når utvalget allikevel skal Lensvik denne dagen. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å høre om dette lar gjøre. 
 
Kontrollutvalgets møte 25. oktober 
Kontrollutvalget ønsker å besøke Snillfjord omsorgsenter på sitt møte i oktober. Kontrollutvalget 
ber sekretariatet om å høre om dette lar gjøre. 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 19/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 14.06.2022 19/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.06.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.06.2022, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

