
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune 
 
Arkivsak: 22/196 
Møtedato/tid: 05.10.2022 kl. 09:00-13:00 
Møtested: Skaun, Børsa, rådhuset, møterom: Sildværet 3.etasje 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anita Gilde (møteleder)  
Kristoffer Uppheim  
Per Aage Estenstad  
Oddrun Husby  
       
 
Forfall 

 

Georg Heggelund  
  
Ikke møtt  
Dag Rune Stensaas  
 
Andre møtende: 
Geir Mule, daglig leder, Orklandbadet KF 
Gunn Iversen Stokke, ordfører 
Petter Lindseth, kommunedirektør 
Hege Røttereng, kommunalsjef oppvekst 
Kai Øverland, avdelingsleder plan og byggesak 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (konsek) 

 

 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
27/22 Orientering om prisfastsetting for kjøp av tjenester fra Orklandbadet 
28/22 Orientering om kommunens planer for beredskap 
29/22 Orientering om selvkost, gebyrberegning og saksbehandlingstid for plan- og 

byggesaker 
30/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Integrering og bosetting av flyktninger 
31/22 Aktuelt fra utvalgene 
32/22 Referatsaker 
33/22 Eventuelt 
34/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 27/22Orientering om prisfastsetting for kjøp av tjenester fra 
Orklandbadet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 05.10.2022 27/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Daglig leder orienterte utvalget om prisfastsetting for kjøp fra Orklandbadet. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 28/22Orientering om kommunens planer for beredskap 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 05.10.2022 28/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens beredskapsplaner og 
arbeidet med disse til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren presenterte og besvarte spørsmål om kommunes beredskapsplaner, 
herunder grunnlaget (ROS) for disse. 
  
Ved presentasjon av den operative delen av kommunens kriseplan vil det bli gitt 
opplysninger som er av tungtveiende offentlige interesse å unnta fra allmennheten. 
  
Omforent forslag 
Kontrollutvalget lukker møtet for den delen som gjelder presentasjon av den operative delen 
av kommunens kriseplan, jf. kml. § 11-5 tredje ledd bokstav b, jf. offentleglova § 24 tredje 
ledd. 
  
Møtet ble åpnet etter at presentasjon av den operative delen av kommunens kriseplan. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens beredskapsplaner og 
arbeidet med disse til orientering. 
 
 
Sak 29/22Orientering om selvkost, gebyrberegning og 
saksbehandlingstid for plan- og byggesaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 05.10.2022 29/22 

 
 



Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om selvkost, gebyrberegning og 
saksbehandlingstid for plan og byggesaker til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren og avdelingsleder for plan og byggesak, Kai Øverland, orienterte og 
besvarte spørsmål fra utvalget. 
  
Presentasjonen blir lagt ved protokollen. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om selvkost, gebyrberegning og 
saksbehandlingstid for plan og byggesaker til orientering. 
 
 
Sak 30/22Bestilling av forvaltningsrevisjon - Integrering og bosetting av 
flyktninger 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 05.10.2022 30/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema integrering og bosetting av 
flyktninger. 
Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i samsvar med de 
føringene som utvalget gir og ber at prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 15. januar 
2023. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget tok stilling til problemstillinger som ønskes besvart gjennom 
forvaltningsrevisjon. 
  
Kontrollutvalget gir følgende føringer for bestillingen: 
  

• Hvilke hovedutfordringer står kommunen overfor i sitt integreringsarbeid? 
o Hvilke tiltak og virkemidler benytter kommunen for å løse utfordringene? 

• Dekker integreringstilskuddet de kommunale utgifter? 
• Hvilket utdanningstilbud og hvilken språkopplæring gis til flyktningene? 

o Resulterer utdanningen og språkopplæringene i at flyktningene blir rustet til å 
delta i samfunns- og arbeidslivet? 

o I hvilken grad kommer flyktningene seg ut i jobb etter endt opplæring og i 
hvilken grad blir de økonomiske selvstendig? 

• Hva slags tiltak kan NAV tilby og hvordan er samspillet mellom kommunen og NAV? 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema integrering og bosetting av 
flyktninger. 
Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i samsvar med de 
føringene som utvalget gir og ber at prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 15. januar 
2023. 
 
 



Sak 31/22Aktuelt fra utvalgene 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 05.10.2022 31/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets medlemmer redegjorde for hvert sitt utvalg om aktuelle saker til utvalget. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering. 
 
 
Sak 32/22Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 05.10.2022 32/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Sak 33/22Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 05.10.2022 33/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om funnene i tilstandsrapporten for 
barnevernstjenesten i Melhus og Skaun. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om funnene i tilstandsrapporten for 
barnevernstjenesten i Melhus og Skaun. 
 
 
Sak 34/22Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 05.10.2022 34/22 

 



 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 05.10.2022. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen i møtet. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 05.10.2022. 
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