
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 
 
Arkivsak: 22/61 
Møtedato/tid: 28.04.2022 kl 08:30 – 11:40 
Møtested: Rådhuset, møterom 140 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kari Anne Enda, leder  
Odd Øie, nestleder  
Kirsti Schult  
Rune Folgerø  
 
Forfall: 

 

Lise Sundli  
Morten Sørløkken, 1 .vara  
Jorid Løkken, 2. vara  
Wenche Kristine Dahle, 3. vara  
Tor Flagestad, 4. vara (ikke svart på henvendelse)  
 
Andre møtende: 
Alf Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 14 og 15) 
Rasmus Hugdahl, enhetsleder samfunnsutvikling og kultur (sak 14) 
Torkil Leinum, daglig leder Midtre Gauldal Utvikling KF (sak 16) 
Brit Dragåshaug, fagkoordinator økonomi (sak 16 og 17) 
Kari Anne Gaare, Revisjon Midt-Norge SA (sak 16 og 17) 
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 16 og 17) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
14/22 Kommuneplaner - orientering til kontrollutvalget 
15/22 Omstillingskommuneprogrammet - orientering til kontrollutvalget 
16/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal Utvikling KF sitt årsregnskap og 

årsberetning 2021 
17/22 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert 

årsregnskap og årsberetning 2021 
18/22 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune 
19/22 Referatsaker 
20/22 Eventuelt 
21/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 

 



Sak 14/22 Kommuneplaner - orientering til kontrollutvalget  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 28.04.2022 14/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør og Rasmus Hugdahl, enhetsleder samfunnsutvikling og 
kultur, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Sak 15/22 Omstillingskommuneprogrammet - orientering til 
kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 28.04.2022 15/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Målet med omstillingsarbeidet er å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, mer robust 
og variert næringsliv og økt utviklingsevne hos næringsliv og kommunen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Sak 16/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal Utvikling KF sitt 
årsregnskap og årsberetning 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 28.04.2022 16/22 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen 

skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 
 
Behandling: 
Kari Anne Gaare, revisormedarbeider, orienterte om revisors arbeid med årsregnskap og 
årsberetning for 2021. Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, var tilstede under 
kontrollutvalgets behandling av saken. 
 
Brit Dragåshaug, fagkoordinator økonomi, orienterte om Midtre Gauldal Utvikling KF sitt 



årsregnskap for 2021 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Torkil Leinum, daglig leder Midtre Gauldal Utvikling KF, orienterte om årsregnskap og noter og 
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen 

skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 
 
 
 
Sak 17/22 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, 
konsolidert årsregnskap og årsberetning 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 28.04.2022 17/22 
 
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: 
Brit Dragåshaug, fagkoordinator økonomi, orienterte og svarte på spørsmål om årsregnskap og 
årsberetning for 2021.  
 
Kari Anne Gaare, revisormedarbeider, orienterte om revisors arbeid med årsregnskap og 
årsberetning for 2021. Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, var tilstede under 
kontrollutvalgets behandling av saken. 
 
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 18/22 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 28.04.2022 18/22 
 
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. 
 
Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:  
Kontrollutvalget ber om en orientering fra Midtre Gauldal Utvikling KF om prosjekt Støren Sør 
vedr. låneopptak (jf. formannskapssak 14/22), utvikling av boligtomter og salg av næringsareal. 



Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. november 2022. 
 
Saklister tilhørende Omstillingsstyret legges frem for kontrollutvalget i  utvalgets faste sak om 
oppfølging av politiske vedtak. 
 
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 fra Midtre Gauldal Utvikling KF om prosjekt Støren Sør 
vedr. låneopptak (jf. formannskapssak 14/22), utvikling av boligtomter og salg av næringsareal. 
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. november 2022. 
 
Saklister tilhørende Omstillingsstyret legges frem for kontrollutvalget i utvalgets faste sak om 
oppfølging av politiske vedtak. 
 
 
 
Sak 19/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 28.04.2022 19/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Kommunestyrets sak 7/22 Forvaltningsrevisjonsrapport om sykefravær og arbeidsmiljø 
2. Kommunestyrets sak 19/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 
3. I flere kommuner reises spørsmålet om uavhengige representanter kan ha krav på 

gruppestøtte og gruppelederstøtte. 
4. Formannskapet har valgt medlemmer til et utvalg, men ordfører vil be formannskapet bytte ut 

et medlem. Kan han det? 
5. Er den nye kommuneloven til hinder for å etablere en styringsgruppe for utvikling og 

samarbeid? 
6. Kan kommunedirektøren peke ut folkevalgte til å være medlemmer i arbeidsmiljøutvalget, 

eller må disse komme fra administrasjonen? 
7. Departementets svar til Forum for kontroll og tilsyn angående en tolkningsuttalelse til den 

tidligere kommuneloven og om denne uttalelsen videreføres til den nye kommuneloven. 
8. Skal en e-post til kontrollutvalget med sjikanøse påstander mot ordføreren unntas offentlighet 

eller ikke? 
9. Er vi forpliktet til å publisere sjikanøse saksopplysninger på internett? 
10. 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? 
11. Hva skjer med klageretten nå som kommunedirektøren har fått lovfestet det løpende 

personalansvaret? 
12. Hvor raskt må et innsynskravet behandles? Hvordan skal en innsynsklage behandles? 

Svarene finner du i den nye veilederen til Sivilombudet. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
 
 



Sak 20/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 28.04.2022 20/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
 
Sak 21/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 28.04.2022 21/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.04.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.04.2022, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

