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Oppfølging av kommunestyrets vedtak om midler fra Oppdal 

næringshus AS til finansiering av innredning for Oppdal 
klatresenter 
 
Saksdokumenter: 

- Styreprotokoll Oppdal næringshus AS fra den 9.januar 2020, vedlegg 1 

- Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling den 10.januar 2020, vedlegg 1 

- Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling den 21. januar 2020, vedlegg 1 

- Styreprotokoll 10.januar, vedlegg 2 

- Styreprotokoll 21. februar 2018, vedlegg 2 

- Generalforsamling Oppdal næringshus AS 2019, vedlegg 2 

- PS 20/26 Formannskapets behandling, Styremedlemmer i kommunalt eide selskaper 

- valgkomiteens innstilling, vedlegg 3 

 

 

Saksframlegg: 

I kontrollutvalgets møte den 3.februar i sak 03/20 orienterte ordfører om 

kommunestyrets vedtak knyttet til sak PS 182/2019 knyttet til Oppdal næringshus AS og 

oppfølgingen av vedtaket. For saksdokumenter og dokumenter som ble lagt frem under 

saken så henvises det til sak 03/20 og møteprotokollen fra møtet den 3.februar. 

http://konfjell.no/kontrollutvalg/oppdal-kommune/ 

 
Vedtaket som ble gjort i kontrollutvalget var som følger: 

«Orienteringen tas til orientering.  

Kontrollutvalget avventer etterspurt dokumentasjon for generalforsamlingen i Oppdal 

næringshus den 2/1 2020 og styreprotokoller fram til formannskapets valg av styre.  Det 

bes også om styreprotokoll for finansieringsvedtaket, samt etterfølgende orientering til 

generalforsamlingen. 

Saken tas opp på neste møte.» 

 

Saken kunne ikke tas opp på møtet i april pga restriksjonene som koronaepedemien 

medførte og behov for redusert møteomfang med gjennomføring av fjernmøter. 

 

 

De dokumentene som ble etterspurt er mottatt, og det er: 

- Styreprotokoll fra den 9.januar om innsetting av nytt interimsstyre og utdeling av 

tilleggsutbytte. 

- Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling den 10.januar med valg av nytt 

interimsstyre. 

- Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling den 21. januar 2020. 

- Styreprotokoll fra inngåelse av leiekontrakt med SIVA og Oppdal næringshus AS i 

Innovasjonssenteret den 10.januar 2018. 

http://konfjell.no/kontrollutvalg/oppdal-kommune/


 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 22/2020 

- Styreprotokoll fra finansieringsvedtaket for salg av næringshuset den 21. februar 

2018. 

 

I tillegg er det vedlagt vedtaket fra formannskapsmøtet den 9.mars hvor valg av 

interimsstyre for Oppdal næringshus AS ble gjort etter innstilling fra valgnemda. 

 

 

 

Saksvurdering: 

 

De dokumentene som ble etterspurt, er nå vedlagt saken. Kontrollutvalget har nå en 

tidslinje for hva som har skjedd og hvordan saken er håndtert fra vedtaket i 

kommunestyret og frem til mars. 

For å bli litt nærmere kjent med vurderingene som ligger til grunn for utbetalingen av 

utbyttet for som går til Oppdal kommune og som skal brukes til klatreklubbens søknad 

om tippemidler, så vil det bli gitt en orientering i møtet fra interimsstyrets leder Norvald 

Veland.  

 

I behandlingen av saken i møtet den 3.februar kom det frem at kommunestyret burde få 

gjøre ferdig sine vurderinger når det gjelder fremtidig organisering av Oppdal næringshus 

før man eventuelt gjør en evaluering. Dette er en vurdering som kontrollutvalget må se 

opp mot: 

 

1. Om utbetalingen av overskuddet er gjort på lovlig måte.  

2. Om det er hensiktsmessig at det sittende interimsstyre jobber med å fullføre 

revurderingen av selskapsformen og oppgaveporteføljen for Oppdal næringshus. 

 

Ut fra opplysningene som blir gitt i møtet og vurderingene som utvalget gjør, må 

kontrollutvalget diskutere seg frem til et forslag til vedtak. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Ingen 

 

Behandling:  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 


