
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkland kommune 
 
Arkivsak: 22/190 
Møtedato/tid: 20.09.2022 kl 09:00 – 13:40 
Møtested: Møterom 1. etg. Hamnahaugen Helse og Omsorgssenter  

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Espen Tørset, leder   
Grethe Gravrok Sand, nestleder   
Aud Inger Kalseth   
Joar Syrstadeng   

 
Forfall: 

 

Finn Hoff   
Synnøve Hilstad, 1 vara   
Jann Eirik Evensen, 2. vara   
Monica Rødsten, 3. vara   

 
Andre møtende: 
Bente Ratøyen, fagleder hjemmetjenesten (20) 
Erlend Ysland, enhetsleder/rektor Lensvik skole (21) 
Nils Arne Sletvold, enhetsleder tekniske tjenester (22) 
Ronny Andreas Mehlum, leder IT (22) 
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA (23) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
20/22 Hamnahaugen Helse og Omsorgssenter - orientering til kontrollutvalget 
21/22 Lensvik skole - orientering til kontrollutvalget 
22/22 Forvaltningsrevisjonsrapport byggeprosjekter - kommunedirektørens orientering 

om prosjektmetodikk 
23/22 Forvaltningsrevisjonsrapport vann og avløp 
24/22 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi Holding AS - 

orientering til kontrollutvalget 
25/22 Budsjettkontroll pr. 31.08.2022 
26/22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for kontrollutvalget 
27/22 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
28/22 Opplæring til kontrollutvalget 
29/22 Referatsaker 
30/22 Eventuelt 
31/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 

 



 
Sak 20/22 Hamnahaugen Helse og Omsorgssenter - orientering til 
kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 20.09.2022 20/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Hamnahaugen helse og omsorgssenter til orientering. 
 
Behandling: 
Bente Ratøyen, fagleder hjemmetjenesten, orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget.  Ratøyen tok kontrollutvalget med på en omvisning på bygget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Hamnahaugen helse og omsorgssenter til orientering. 
 
 
Sak 21/22 Lensvik skole - orientering til kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 20.09.2022 21/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Lensvik skole til orientering. 
 
Behandling: 
Erlend Ysland, enhetsleder/rektor Lensvik skole, tok kontrollutvalget med på en omvisning i 
bygget, orienterte om skolen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Lensvik skole til orientering. 
 
 
Sak 22/22 Forvaltningsrevisjonsrapport byggeprosjekter - 
kommunedirektørens orientering om prosjektmetodikk 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 20.09.2022 22/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Nils Arne Sletvold, enhetsleder tekniske tjenester, og Ronny Andreas Mehlum, leder IT, 
orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
Prosjektportalen 365 fra Puzzlepart er valgt som verktøy, Orkland kommune har tatt den i 
bruk. 
 
Følgende omforent tillegg til vedtak: 



Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp, saken avsluttes. 
  
Forslag og tillegg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp, saken avsluttes. 
 
 
Sak 23/22 Forvaltningsrevisjonsrapport vann og avløp 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 20.09.2022 23/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann og avløp til orientering.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: 

• Få på plass rutiner og planer på de områdene hvor dette mangler, samt oppdatere de 
ved behov 

• Gjøre tiltak som reduserer lekkasjer på ledningsnettet 
• Beskrive drifts- og vedlikeholdsbehov for alle anlegg 
• Utarbeide en overordnet plan for vedlikehold og fornying 
• Oppdatere beredskapsplan for vann 
• Sikre at utskiftingstakten på ledningene er tilstrekkelig 
• Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet 
• Sikre at rutiner for oppfølging av avløpsanlegg og etterlevelse av tillatelser innen 

avløp er tilstrekkelig  
• Sikre at kommunen har tilstrekkelig oversikt over private avløpsanlegg i sine system 
• Gjennomføre tilsyn med private avløpsanlegg 
• Sikre at alle anlegg inspiseres jevnlig 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 
hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 31.03.2023. 

 
Behandling: 
Sunniva Tusvik Sæter, forvaltningsrevisor, presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
  
Kontrollutvalget ber kontrollutvalgets leder om å ta kontakt med ordfører for å avtale tid for en 
presentasjon av rapporten i kommunestyret. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann og avløp til orientering.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: 

• Få på plass rutiner og planer på de områdene hvor dette mangler, samt oppdatere de 
ved behov 

• Gjøre tiltak som reduserer lekkasjer på ledningsnettet 
• Beskrive drifts- og vedlikeholdsbehov for alle anlegg 
• Utarbeide en overordnet plan for vedlikehold og fornying 
• Oppdatere beredskapsplan for vann 
• Sikre at utskiftingstakten på ledningene er tilstrekkelig 
• Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet 
• Sikre at rutiner for oppfølging av avløpsanlegg og etterlevelse av tillatelser innen 

avløp er tilstrekkelig  
• Sikre at kommunen har tilstrekkelig oversikt over private avløpsanlegg i sine system 
• Gjennomføre tilsyn med private avløpsanlegg 
• Sikre at alle anlegg inspiseres jevnlig 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 
hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 31.03.2023. 

 
 
Sak 24/22 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Orkland Energi 
Holding AS - orientering til kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 20.09.2022 24/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen om oppstart av prosjektet til orientering. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor har bekreftet i e-post av 19.09.2022 at de nå starter opp med 
Orkland Energi holding. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen om oppstart av prosjektet til orientering. 
 
 
Sak 25/22 Budsjettkontroll pr. 31.08.2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 20.09.2022 25/22 

 
 
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 26/22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for 
kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 20.09.2022 26/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2023 – 2026 og budsjett for 2023 med en ramme 
på kr 1 963 700 ,- 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 1 963 700 ,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for 
kontrollutvalget, vedtas. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til 
kommunestyret. 
 
 
Sak 27/22 Oppfølging av politiske vedtak i Orkland kommune 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 20.09.2022 27/22 

 
 
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: 
Kontrollutvalget anbefaler at presentasjoner som blir gitt i hovedutvalgene blir vedlagt 
møteprotokollen. 
  
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 28/22 Opplæring til kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 20.09.2022 28/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar vedlagt dokumentasjon til orientering. 
 
 



 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter til orientering: 
1. Kan formannskapet vedta hvordan en navngitt folkevalgt skal opptre? 
2. Er det slik å forstå at et kommunalt oppgavefellesskap, som er eget rettssubjekt også 

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

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

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

offentlige anskaffelser. 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar vedlagt dokumentasjon til orientering. 
 
 
Sak 29/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 20.09.2022 29/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Orientering fra Revisjon Midt-Norge om status på forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll. 
2. Revisjon Midt-Norges årsberetning og åpenhetsrapport 2021. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Sak 30/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 20.09.2022 30/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Samling for kontrollutvalg 1. november 



Grethe, og Aud Inger melder seg på konferansen. 
 
Vedtak: 
Samling for kontrollutvalg 1. november 
Grethe og Aud Inger melder seg på konferansen. 
 
 
Sak 31/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 20.09.2022 31/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 20.09.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 20.09.2022, godkjennes. 
 
 
 


	Sakliste:

