
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune 
 
Arkivsak: 4/22 

Møtedato/tid: 09.02.2022 kl. 17:00-20:45 

Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Arnstein Trøite, møteleder  
Elin Wiggen Dahl  
Nils Olav Stokke, vara for Langseth  
Ole Einar Aashaug  
Gunnar Olav Balstad  
Forfall:  
Brit Mari Langseth 

 

Andre møtende:  
Marit Ingunn Holmvik, Revisjon Midt-Norge, sak 1  
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag  

 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i denne 
rekkefølgen: 1-3, 5,4. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
01/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon - unge utenfor arbeid og utdanning 

02/22 Revisjon Midt-Norge SA - rapportering av timeleveranse i 2021 

03/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

04/22 Referatsaker 

05/22 Eventuelt 

06/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon - unge utenfor arbeid og 
utdanning 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.02.2022 01/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med 
følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger i 
rapporten og særlig legge vekt på: 

a. Å klargjøre ansvarslinjene for et helhetlig tjenestetilbud og 
b. etablere rutiner for samarbeid mellom virksomhetene som skal gi dette 

tilbudet. 
c. I tillegg bes kommunedirektøren om å vurdere og endre praksis for 

inntak av lærlinger, slik at kvalifiserte lærlinger fra Selbu gis prioritet.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å rapportere til kontrollutvalget om 

hvordan vedtaket er fulgt opp innen 31.08.2022. 

 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor Marit Ingunn Holmvik orienterte om resultatene av forvaltningsrevisjonen 
og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i 
møtet: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med 
følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger i rapporten 
og særlig legge vekt på: 

a. Å klargjøre ansvarslinjene for et helhetlig tjenestetilbud og 
b. etablere rutiner for samarbeid mellom virksomhetene, interne og eksterne, 

som skal gi dette tilbudet. Her pekes spesielt på samarbeidet med NAV. 
c. Å vurdere inntaksrutiner av lærlinger slik at kvalifiserte lærlinger fra Selbu 

gis prioritet. 
2. Kommunestyret ber i tillegg kommunedirektøren om å:  

− vurdere om de forskjellige etatene i god nok grad utnytter alle muligheter for 
å  få arbeidsløse inn i arbeid ved hjelp av de ulike tiltak som finnes. 

− Kommunedirektøren bes vurdere om det finnes muligheter for å etablere 
samarbeid med frivillige lag og organisasjoner i omsorgstjenesten for denne 
gruppen ungdom. Samarbeid med lokalt næringsliv  er også viktig, blant 
annet når det gjelder lærlingeplasser. 

− implementere resultatene i rapporten i prosjektet Sammen i Selbu (0-24) 
3. Kommunestyret bes merke seg at kommunen mangler et lavterskeltilbud. 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å rapportere til kontrollutvalget om 

oppfølgingen av vedtakets punkt 1 på utvalgets møte i november 2022. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med 
følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger i rapporten og 
særlig legge vekt på: 

a. Å klargjøre ansvarslinjene for et helhetlig tjenestetilbud og 
b. etablere rutiner for samarbeid mellom virksomhetene, interne og eksterne, 

som skal gi dette tilbudet. Her pekes spesielt på samarbeidet med NAV. 
c. Å vurdere inntaksrutiner av lærlinger slik at kvalifiserte lærlinger fra Selbu 

gis prioritet. 
2. Kommunestyret ber i tillegg kommunedirektøren om å:  

− vurdere om de forskjellige etatene i god nok grad utnytter alle muligheter for 



å  få arbeidsløse inn i arbeid ved hjelp av de ulike tiltak som finnes. 

− Kommunedirektøren bes vurdere om det finnes muligheter for å etablere 
samarbeid med frivillige lag og organisasjoner i omsorgstjenesten for denne 
gruppen ungdom. Samarbeid med lokalt næringsliv  er også viktig, blant 
annet når det gjelder lærlingeplasser. 

− implementere resultatene i rapporten i prosjektet Sammen i Selbu (0-24) 
3. Kommunestyret bes merke seg at kommunen mangler et lavterskeltilbud. 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å rapportere til kontrollutvalget om 

oppfølgingen av vedtakets punkt 1 på utvalgets møte i november 2022. 

 

 

Sak 02/22 Revisjon Midt-Norge SA - rapportering av timeleveranse i 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.02.2022 02/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

 
Behandling: 
Utvalgsleder redegjorde for saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

 

 

Sak 03/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.02.2022 03/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger årsmelding for 2021 fram for kommunestyret med denne innstillinga: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding til orientering. 

 
Behandling: 
Sekretariatet la fram årsrapporten. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger årsmelding for 2021 fram for kommunestyret med denne innstillinga: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding til orientering. 

 

 

Sak 04/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.02.2022 04/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
Behandling: 
Sekretariatet og utvalgets leder la fram disse referatsakene.  

1. Melding om politisk vedtak - kommunestyrets behandling av rapport fra 
eierskapskontroll 

2. Ordfører er reklamemodell, er det lov? 
3. Kommunal rapport – debattinnlegg fra FKT om kontrollutvalgets uavhengighet og tillit 



4. Sekretariatets timeleveranse i 2020 og 2021 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Sak 05/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.02.2022 05/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 

• Kontrollutvalget drøftet hvordan det skal henvende seg med spørsmål til 
administrasjonen. Henvendelsene skal som hovedregel gå via sekretariatet. 

• Kontrollutvalget ber om at sekretariatet orienterer om kommunens ansvar for lønns- og 
arbeidsvilkår i kommunens heleide selskaper i neste møte. 

• Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en sak i neste møte om hvordan 
interpellasjoner skal behandles. 

• Kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger fram en sak i neste møte om bestilling av 
forvaltningsrevisjon. 

• Kontrollutvalgets leder orienterte om at kommunedirektøren har fått spørsmål om 
hvordan kommunens innkjøpsordning bidrar til å nå kommunens mål på klimaområdet. 
Kommunedirektøren vil svare kontrollutvalget i neste møte. 

• Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om kommunens 
varslingsrutiner og en vurdering av varslingsklimaet. Varslingsklima gjelder blant annet 
ansattes opplevelse av ytringsfrihet og følelse av trygghet for at varsling ikke medfører 
ubehageligheter for varsler. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 

 

 

Sak 06/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 09.02.2022 06/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 

 
 
Behandling: 
Protokollen ble godkjent via e-post. 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes 

 

 
 
 
 


