
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 
 
Arkivsak: 22/183 
Møtedato/tid: 15.09.2022 kl 08:30 – 10:15 
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kari Anne Endal, leder   
Odd Øie, nestleder   
Kirsti Schult   
Rune Folgerø   
Lise Sundli   

 
Forfall: 

 

Ingen.   
 
Andre møtende: 
Brit Dragåshaug, fagkoordinator regnskap og lønn (sak 28) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
28/22 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2021 
29/22 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune 
30/22 Forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og spesialundervisning - forsinket 

levering av rapport 
31/22 Budsjettkontroll pr. 31.08.2022 
32/22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for kontrollutvalget 
33/22 Referatsaker 
34/22 Eventuelt 
35/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 

 
 
 
 
  



Sak 28/22 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 15.09.2022 28/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Brit Dragåshaug, fagkoordinator regnskap og lønn, orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
Nye rutiner tas i bruk fra og med januar 2023. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 29/22 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 15.09.2022 29/22 

 
 
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. 
 
Kommunestyrets sak 59/22 legges inn i kontrollutvalgets oppfølgingsliste og legger den inn 
sammen med kommunestyrets sak 24/22.  
 
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 30/22 Forvaltningsrevisjon av tilpasset opplæring og 
spesialundervisning - forsinket levering av rapport 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 15.09.2022 30/22 

 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av endelig rapport og ny 

oppdragsansvarlig revisor til orientering.  
2. Endelig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 25.01.2023.  
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av endelig rapport og ny 

oppdragsansvarlig revisor til orientering.  
2. Endelig rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 25.01.2023.  
 
 
Sak 31/22 Budsjettkontroll pr. 31.08.2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 15.09.2022 31/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2022 til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2022 til orientering. 
 
 
Sak 32/22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for 
kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 15.09.2022 32/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2023 – 2026 og budsjett for 2023 med en ramme 
på kr. 1.265.200,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for 
kontrollutvalget, vedtas. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til 
kommunestyret. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2023 – 2026 og budsjett for 2023 med en ramme 
på kr. 1.265.200,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for 
kontrollutvalget, vedtas. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til 
kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 33/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 15.09.2022 33/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Svar til revisjonen fra Midtre Gauldal Utvikling KF 
2. Revisors tilbakemelding etter årsrevisjon Midtre Gauldal Utvikling KF 
3. Svar til revisjonen fra Midtre Gauldal kommune 
4. Revisors tilbakemelding etter årsrevisjon Midtre Gauldal kommune 
5. Orientering fra Revisjon Midt-Norge om status på forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll 
6. Kan formannskapet vedta hvordan en navngitt folkevalgt skal opptre? 
7. Er det slik å forstå at et kommunalt oppgavefellesskap, som er eget rettssubjekt også 

skal utarbeide eget årsregnskap? 
8. Kan kommunestyret innvilge fritak, men avslå etterlønn? 
9. Er vedtaket ugyldig på grunn av feil i voteringstema? 
10. Kan ulike møter i folkevalgte organer i kommunen avholdes på samme tidspunkt? 
11. Hva gjør vi med medlemmer som ikke møter opp på møtene? 
12. Hvem bør signere på kommunens vegne? 
13. Kommunedirektøren har møte- og talerett, men ikke forslagsrett. Samtidig legger jo 

kommunedirektøren fram forslag til vedtak, hvordan skal man forstå dette? 
14. Kan en politiker behandle innsigelser i en plansak både i kommunestyret og i 

fylkesutvalget? 
15. Kan politikeren kreve fri fra nattevakt før møtet i kommunestyret? 
16. Advokatfirmaet Wiersholm konkluderer med at Helseplattformen har brutt forskrift om 

offentlige anskaffelser. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Sak 34/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 15.09.2022 34/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
Behandling: 
Samling for kontrollutvalg 1. november 
Kari Anne melder seg på samlingen. 
  
Omstillingsprosjekt 2022-2027 
Kontrollutvalget ber sekretariatet sende en henvendelse til kommunedirektøren om det er 
berammet møter i omstillingsstyret i 2022.  
  
 



Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
Sak 35/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 15.09.2022 35/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.09.2022, godkjennes.  
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.09.2022, godkjennes. 
 
  
 
 
 


	Sakliste:

