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Elin Wiggen Dahl  
Brit Mari Langseth  
Ole Einar Aashaug  
Aase Uthus, vara for Balstad  
 
Forfall: 

 

Gunnar Olav Balstad  
 
Andre møtende: 
Geir Håvard Mebust, Selbu kommune, til stede i sak 7-13 
Anne Grete Bakken Stokmo, Selbu kommune, til stede i sak 7-9 
Monika Sund, Revisjon Midt-Norge SA, til stede i sak 7-9 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag 
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Sak 07/22 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap og 
årsberetning 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 07/22 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, 
konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren og økonomisjefen redegjorde for årsregnskap og årsberetning. Revisjonen 
redegjorde for arbeidet med revisjonsberetningen. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap, 
konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
 
 
Sak 08/22 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning - 
Selbu Næringsselskap KF 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 08/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Selbu Næringsselskap KFs årsregnskap og 
foretakets årsberetning for 2021. Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har mottatt en skriftlig redegjørelse om saken fra daglig lider.  Revisjonen 
redegjorde kort for arbeidet med revisjonsberetningen. Forslaget til uttalelse ble godkjent med en 
mindre redaksjonell endring. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Selbu Næringsselskap KFs årsregnskap og 
foretakets årsberetning for 2021. Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  
 
 
Sak 09/22 Forenklet etterlevelseskontroll for 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 09/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre skriftlig for hvordan kommunen vil etterleve 
justeringsbestemmelsene i merverdiavgiftsloven innen 23.05.2022. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre skriftlig for hvordan kommunen vil etterleve 
justeringsbestemmelsene i merverdiavgiftsloven innen 23.05.2022. 
 



 
Sak 10/22 Orientering om kommunens arbeid med å redusere 
klimagassutslipp 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 10/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ga utfyllende informasjon til den skriftlige redegjørelsen og svarte på 
spørsmål. Kontrollutvalget diskuterte behovet for å få mer konkret informasjon om kommunens 
arbeid med klimatilpasning, det vil si at naturfarer blir vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til i 
samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Utvalget konkluderte med at dette ikke 
var nødvendig. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 11/22 Orientering om varsling og varslingsklima 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 11/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ga utfyllende informasjon til den skriftlige redegjørelsen. 
Kommunedirektøren opplyste blant annet at kommunen ikke har konkret informasjon om 
varslingsklima og hvordan medarbeiderne oppfatter terskelen for å varsle. Kommunen har en 
dialog om et mulig kommunesamarbeid om håndtering av varslingssaker. Forslaget til vedtak ble 
enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Sak 12/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av prosjekt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 12/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak.  
 
Behandling: 
Utvalgets leder la fram saken. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger fram en sak om 
bestilling av forvaltningsrevisjon i neste møte. Kontrollutvalget ønsker dessuten mer informasjon 
om eventuelle endringer i risikoforholdene i kommunen. Utvalget vil derfor invitere ordfører, 
hovedverneombud, hovedtillitsvalgte og lederne for hovedutvalgene i møtet 1. juni.  Følgende 
omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: 

1. Kontrollutvalget ber om at det forberedes en bestilling av en forvaltningsrevisjon på 
kommunens rolle i utvikling av lokalt næringsliv og støtte til næringslivet. 

2. Utvalgsleder og sekretariatet bes innkalle sentrale folkevalgte og tillitsvalgte til neste møte 



for å få en analyse av områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber om at det forberedes en bestilling av en forvaltningsrevisjon på 
kommunens rolle i utvikling av lokalt næringsliv og støtte til næringslivet. 

2. Utvalgsleder og sekretariatet bes innkalle sentrale folkevalgte og tillitsvalgte til neste 
møte for å få en analyse av områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon. 

 
 
Sak 13/22 Henvendelse til kontrollutvalget om brudd på regelverket for 
offentlig støtte og forvaltningslovens regler om habilitet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 13/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for reglementet for avhending av kommunal 
eiendom i utvalgets møte 1. juni. Kommunedirektøren bes også orientere om omfanget av salg av 
kommunal eiendom de siste tre årene. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte om hvordan det skulle håndtere saken.  Sekretariatets forslag til 
vedtak ble vedtatt med en presisering om at kommunedirektøren skal redegjøre for omfanget av 
avhending, ikke hvert enkelt  salg. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for reglementet og for omfanget av avhending 
av kommunal eiendom i utvalgets møte 1. juni. Kommunedirektøren bes også orientere om 
omfanget av salg av kommunal eiendom de siste tre årene. 
 
 
 
Sak 14/22 Virksomhetsbesøk 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 14/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt fram uten innstilling. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker å besøke plan, areal og teknikk i møtet 19.09.2022. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker å besøke plan, areal og teknikk i møtet 19.09.2022. 
 
 
Sak 15/22 Høring - veileder om henvendelser til kontrollutvalget fra FKT 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 15/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til høringsuttalelse og sender den til FKT. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget slutter seg til uttalelsen. Utvalget ønsker at det presiseres at sekretariatet bør ha 
ansvaret for å skriftliggjøre muntlige henvendelser. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 



følgende tillegg: Veilederen bør anbefale at sekretariatet gis ansvaret for å skriftliggjøre muntlige 
henvendelser.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til høringsuttalelse og sender den til FKT. Veilederen bør 
anbefale at sekretariatet gis ansvaret for å skriftliggjøre muntlige henvendelser.  
 
 
Sak 16/22 Behandling av interpellasjoner  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 16/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Lederen la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Sak 17/22 Kommunens ansvar for lønns- og arbeidsvilkår i kommunens 
heleide selskaper 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 17/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Sak 18/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 18/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Disse sakene ble lagt fram i møtet: 

1. Bernt svarer om siling av saksdokumenter på nett 
2. Program for FKTs fagkonferanse for kontrollutvalg og sekretariat 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 



 
Sak 19/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 19/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker fremmet. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
Sak 20/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 27.04.2022 20/22 
 
Møteprotokollen ble godkjent. Enstemmig. 
 
Behandling: 
Protokollen ble lagt fram i møtet. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen ble enstemmig godkjent. 
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