
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune 
 
Arkivsak: 22/195 
Møtedato/tid: 19.09.2022 kl. 15:00-19:30 
Møtested: Plan, areal og teknikk og kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Arnstein Trøite, møteleder   
Elin Wiggen Dahl   
Brit Mari Langseth   
Ole Einar Aashaug   
Gunnar Olav Balstad   

 
Andre møtende: 
Oddveig Kipperberg, kommunedirektør (sak 27) 
Jan Erik Marstad, kommunalsjef for plan, areal og teknikk (sak 27) 
Marit Kjøsnes Renå, tillitsvalgt, Naturviterne (sak 27) 
Hans Morten Rønsberg, tillitsvalgt, Fagforbundet (sak 27) 
Geir Håvard Mebust, sektorsjef for oppvekst (sak 28) 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Kontrollutvalget ønsker opplæring i 
First Agenda i forbindelse med neste møte, 23.11.22. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
27/22 Virksomhetsbesøk ved plan, areal og teknikk 
28/22 Orientering om de fysiske forholdene ved Innbygda barnehage 
29/22 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
30/22 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 
31/22 Økonomiplan for kontrollarbeidet 2023-2026 med budsjett for 2023 
32/22 Referatsaker 
33/22 Eventuelt 
34/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 27/22 Virksomhetsbesøk ved plan, areal og teknikk 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 19.09.2022 27/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk omvisning i avdelingen. Kommunedirektøren og kommunalsjefen 
orienterte. Marit Kjøsnes Renå og Hans Morten Rønsberg, tillitsvalgte for henholdsvis 
Naturviterne og Fagforbundet, ga tilleggsinformasjon. Forslag til vedtak ble enstemmig 
vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Sak 28/22 Orientering om de fysiske forholdene ved Innbygda barnehage 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 19.09.2022 28/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Sektorsjef for oppvekst, Geir Håvard Mebust, orienterte om at flere forhold ved barnehagen 
blir utbedret i løpet av høsten. Kommunen avventer større investeringer til 
barnehagestrukturen er avklart. Han orienterte også om avvikssystemet og organiseringen 
av HMS-arbeidet i sektoren. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 29/22 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 19.09.2022 29/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for forvaltningsrevisjon og legger den fram for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2023-2024 med følgende 
prioriteringsrekkefølge: 
1. Barnevern 
2. Internkontroll - Værnesregionen  
3. Forsvarlig saksbehandling 
4. Konsesjon og boplikt 
5. Eiendomsforvaltning 
6. Næringsutvikling 
 
Behandling: 



Sekretariatet redegjorde for planforslaget. Kontrollutvalget tar sekretariatets forslag til 
innretning på forslag til forvaltningsrevisjon med tema forsvarlig saksbehandling til 
etterretning. Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: 
Kontrollutvalget legger fram forslag til plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2023-2024 med følgende 

prioriteringsrekkefølge: 
1. Forsvarlig saksbehandling 
2. Internkontroll - Værnesregionen 
3. Eiendomsforvaltning 
4. Næringsutvikling 
5. Barnevern 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov. 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2023-2024 med følgende 

prioriteringsrekkefølge:  
1. Forsvarlig saksbehandling 
2. Internkontroll - Værnesregionen 
3. Eiendomsforvaltning 
4. Næringsutvikling 
5. Barnevern  

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov. 
 
 
Sak 30/22 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 19.09.2022 30/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og vil be om en ny statusrapport innen 30. 
januar 2023.  
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og vil be om en ny statusrapport innen 30. 
januar 2023.  
 
 
Sak 31/22 Økonomiplan for kontrollarbeidet 2023-2026 med budsjett for 
2023 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 19.09.2022 31/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til det foreslåtte budsjettet for kontrollarbeidet for 2023, med en 
total ramme på kr 1.197.000. 
 
Behandling: 
Sekretariatet la fram budsjettforslaget. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til det foreslåtte budsjettet for kontrollarbeidet for 2023, med en 
total ramme på kr 1.197.000. 
 
 
 
Sak 32/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 19.09.2022 32/22 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Behandling: 
Sekretariatet la fram referatsakene.  
Utvalgets leder orienterte om at kontrollutvalget er invitert til kommunestyrets 
folkevalgtopplæring 21.09.22, kl. 16:00-18:00.  
Kontrollutvalget melder seg på samling for kontrollutvalg i Trondheim 1. november. Utvalgets 
leder har meldt seg på "kontrollutvalgslederskolen" i regi av FKT.  
Tre av utvalgsmedlemmene refererte fra fagdag om tverrfaglig arbeid for barn og unge i regi 
av Revisjon Midt-Norge.  
Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 33/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 19.09.2022 33/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om forvaltningspraksis for konsesjon og 
boplikt i neste utvalgsmøte, 23.11.22. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en sak om kommunal økonomisk bærekraft i 
møtet 23.11.22  
Kontrollutvalget har rett til å være representert i generalforsamlinger. Kontrollutvalget ber om 
at sekretariatet i dialog med kommunen etablerer rutiner for å holde utvalget orientert om 
generalforsamling i selskaper der  kommunen har eierinteresser. 
Sekretariatet orienterte om sitt dialogmøte med kommunedirektøren 17. juni. 
 
Vedtak: 
Utvalget fattet ingen vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 34/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 19.09.2022 34/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
Protokollen ble lagt fram i møtet. Enstemmig godkjent. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 


	Sakliste:

