
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune 
 
Arkivsak: 22/6 
Møtedato/tid: 01.02.2022 kl 09:00 – 12:00 
Møtested: Kommunestyresalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anita Gilde  
Georg Heggelund  
Kristoffer Uppheim  
Per Aage Estenstad  
Oddrun Husby  
 
Andre møtende:  
Bjørn Hammer, varaordfører (sak 1/22) 
Petter Lindseth, kommunedirektør (sak 1/22) 
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS  
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
02/22 Aktuelt fra utvalgene 1.2.2022 
03/22 Referatsaker 
04/22 Eventuelt 
05/22 Godkjenning av møteprotokoll 1.2.21 
 
 
 
 
  



Sak 01/22 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 01.02.2022 01/22 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem et utkast til revidert plan for 
forvaltningsrevisjon til neste møte. Planen skal ta utgangspunkt i gjeldende plan og  
innspill som er gitt i møtet.  

 
Behandling: 
I kontrollutvalget møtte følgende for å gi innspill til plan for forvaltningsrevisjon:  

• Varaordfører, Bjørn Hammer 
• Kommunedirektør, Petter Lindseth  

 
Utvalget ga også innspill og drøftet planen. Følgende områder ble trukket frem i møtet:  

• Sikkerhet, beredskap og brann 
• Flykninger, integrering og bosetting, herunder arbeidsrettede tiltak 
• Orklandbadet 
• IKT- sikkerhet og hacking 
• Kultur og tilbud til ungdom  

 
Omforent tilleggsforslag til vedtak: 
 
I siste møte før sommeren ønsker utvalget at kommunedirektøren orienterer om kommunens 
beredskapsplan og arbeidet med denne. 
 
Forslag til vedtak og tilleggsvedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem et utkast til revidert plan for forvaltningsrevisjon til 
neste møte. Planen skal ta utgangspunkt i gjeldende plan og  innspill som er gitt i møtet.  

I siste møte før sommeren ønsker utvalget at kommunedirektøren orienterer om kommunens 
beredskapsplan og arbeidet med denne. 
 
 
Sak 02/22 Aktuelt fra utvalgene 1.2.2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 01.02.2022 02/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering. 
 
Behandling: 
Utvalgsmedlemmene orienterte om aktuelle saker fra andre politiske utvalg.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering. 
 
 
 
 
 



Sak 03/22 Referatsaker  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 01.02.2022 03/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte om referatsakene.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt avtalen som kommunen har inngått med Orkland kommune 
om Orklandbadet. Utvalget ønsker også å få en orientering om fordeling av kostnader i foretaket.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt avtalen som kommunen har inngått med Orkland kommune 
om Orklandbadet. Utvalget ønsker også å få en orientering om fordeling av kostnader i foretaket.  
 
 
Sak 04/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 01.02.2022 04/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder stilte spørsmål ved postkorespondanse og postlister i forbindelse med 
anbudsprosessen for bygging av Venn oppvekstsenter.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Utvalget ønsker en orientering om anbudsprosessen for bygging av Venn oppvekstsenter. 
Utvalget ønsker informasjon om:  

• Prosess og kvalitetssikring i tildelingsbrev  
• Journalføring og postlister  

 
Vedtak: 
Utvalget ønsker en orientering om anbudsprosessen for bygging av Venn oppvekstsenter. 
Utvalget ønsker informasjon om:  
 

• Prosess og kvalitetssikring i tildelingsbrev  
• Journalføring og postlister  

 
 
Sak 05/22 Godkjenning av møteprotokoll 1.2.21 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 01.02.2022 05/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 1.2.2022, godkjennes. 
 
 
 



Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 1.2.2022, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

