
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune 
 
Arkivsak: 22/124 

Møtedato/tid: 10.06.2022 kl. 09:00-13:15 

Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Arnstein Trøite  
Elin Wiggen Dahl  
Brit Mari Langseth  
Ole Einar Aashaug  
Gunnar Olav Balstad  
 
Andre møtende: 

 

Ole Morten Balstad, ordfører, til stede i sak 21  
Alf Ronny Rotvold, leder, hovedutvalg samfunnsutvikling, til stede i sak 21  
Kjell Tore Aftret, leder, hovedutvalg helse, oppvekst og kultur, til stede i sak 21  
Kari Krogstad, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, til stede i sak 21  
Mona Hatlen Hårstad, vara hovedverneombud, til stede i sak 21  
Geir Håvard Mebust, Selbu kommune, til stede i sak 22  
John Renå, Selbu kommune, til stede i sak 22  
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag  

      
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i denne 
rekkefølgen: 21, 23, 22, 24-26. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
21/22 Innspill til rullering av plan for forvaltningsrevisjon 

22/22 Oppfølging av henvendelse om inhabilitet og mulig brudd på regelverket om 
offentlig støtte 

23/22 Forenklet etterlevelseskontroll - oppfølging 

24/22 Referatsaker 

25/22 Eventuelt 

26/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 21/22 Innspill til rullering av plan for forvaltningsrevisjon 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 10.06.2022 21/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber sekretariatet, basert på diskusjonen i møtet, legge fram forslag til ny plan for 
forvaltningsrevisjon i utvalgets neste møte. 

 
Behandling: 
De inviterte aktørene la fram sine innspill. Sekretariatet orienterte om mulige vinklinger i en 
forvaltningsrevisjon av arbeidet med næringsutvikling. Utvalget tar stilling til eventuell bestilling av 
denne i septembermøtet.  
 
Kontrollutvalget diskuterte innspillene, forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet, basert på diskusjonen i møtet, legge fram forslag til ny plan for 
forvaltningsrevisjon i utvalgets neste møte. 

 

 

Sak 22/22 Oppfølging av henvendelse om inhabilitet og mulig brudd på 
regelverket om offentlig støtte 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 10.06.2022 22/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren v/Geir Håvard Mebust og John Renå orienterte. Kommunedirektøren 
orienterte om hvert enkelt av salgene og sin vurdering av dem. Kommunedirektørens vurdering er 
at alle salgene er i samsvar med retningslinjene. Administrasjonen vil ha oppmerksomhet om 
EØS-reglene framover.  
 
Kontrollutvalget legger til grunn at kommunedirektøren sørger for at EØS-reglene for offentlig 
støtte blir fulgt, og ønsker at kommunedirektøren orienterer om dette i utvalgets neste møte. Ut 
fra opplysninger som kom fram i møtet, vil ikke kontrollutvalget gå videre med punktet i 
henvendelsen som gjelder ordførers habilitet. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om arbeidet med oppfølging av EØS-reglene 
for offentlig støtte i utvalgets møte 23.11.22. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om arbeidet med oppfølging av EØS-

reglene for offentlig støtte i utvalgets møte 23.11.22. 

 

 
 

Sak 23/22 Forenklet etterlevelseskontroll - oppfølging 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 10.06.2022 23/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om status for arbeidet med å oppfylle kravene 



til registrering og dokumentasjon i forskrift til merverdiavgiftslov, paragraf 9-1-2. Redegjørelsen 
sendes sekretariatet innen 10.09.22. 

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

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om status for arbeidet med å oppfylle kravene 
til registrering og dokumentasjon i forskrift til merverdiavgiftslov, paragraf 9-1-2. Redegjørelsen 
sendes sekretariatet innen 10.09.22. 

 

 

Sak 24/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 10.06.2022 24/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Sekretariatet og utvalgsleder la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 
 

Sak 25/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 10.06.2022 25/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte om en henvendelse fra Trond Kåre Langseth om salg av Norbit-aksjer i 
2019. Ut fra opplysninger som kom fram i møtet, anser ikke kontrollutvalget dette som en 
kontrollsak, og vil ikke foreta seg noe i sakens anledning. 
 
Kontrollutvalget har fått en bekymringsmelding om de fysiske arbeidsforholdene ved Innbygda 
barnehage. Utvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren i neste møte. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget anser ikke salget av Norbit-aksjer i 2019 som en kontrollsak, og vil ikke 
foreta seg noe i sakens anledning. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om de fysiske arbeidsforholdene ved 
Innbygda barnehage i neste møte. 

 

 
 
  



Sak 26/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 10.06.2022 26/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 

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

 
 
 
 


	Sakliste:

