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Orienteringssaker 
 

 

Orienteringssak 1: Tilsyn med kommunale tjenester i NAV-kontoret i Oppdal 

kommune - tjenesten økonomisk rådgivning   

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Oppdal kommune fra 27.01.2021 til 

28.01.2021. Det ble undersøkt om kommunen sørger for at tjenesten økonomisk 

rådgivning blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at tjenestemottakerne får 

trygge og gode tjenester.   

 

Etter tilsynet konkluderte Statsforvalteren med at Oppdal kommune ikke sikret gjennom 

styring og kontroll, forsvarlig tildeling av tjenesten økonomisk rådgivning. 

 

Etter 2 tilbakemeldinger fra kommunen var Statsforvalterens konklusjon at kommunen 

har rettet det påpekte lovbruddet og tilsynet med kommunen ble avsluttet uten 

ytterligere oppfølgning. 

 

 

Vedlegg 1: Tilsynsrapporten fra Statsforvalteren fra den 05.03.2021 

Vedlegg 2: Kommunens tilbakemelding på rapporten, datert 07.04.2021 

Vedlegg 3: Statsforvalterens tilbakemelding, datert 16.04.2021 

Vedlegg 4: Kommunens tilbakemelding, datert 05.05.2021 

Vedlegg 5: Statsforvalterens tilbakemelding, avslutning av tilsynet, datert 11.05.2021 

 

 

 

Orienteringssak 2: Informasjon om tilsyn i barnehager 

I sak 22/21 «Eventuelt», vedtok kontrollutvalget at de ønsket å få informasjon om 

hvordan Oppdal kommune utfører sitt tilsynsansvar overfor barnehagene i kommunen.  

Sekretariatet har vært i dialog med kommunedirektøren om dette, og han opplyste at 

Oppdal kommune er i ferd med å etablere et samarbeid med andre kommuner på 

området. Det vil bli gitt informasjon om dette på kontrollutvalgets neste møte. 

 

 

Orienteringssak 3: 4.varamedlem til kontrollutvalget har meldt seg ut av partiet 

4. varamedlem til kontrollutvalget for H/AP/MGD har meldt til sekretariatet at 

vedkommende har meldt seg ut partiet som vedkommende representerte. Skifte av 

gruppe eller utmelding fra en gruppe har som utgangspunkt ingen konsekvenser for de 

valg som er gjort verken for medlem eller varamedlem siden det er personen som er 

valgt. 

I spalten Bernt svarer i Kommunal Rapport den 02.08.2021 blir denne problemstillingen 

berørt.  



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 30/2021 

Se vedlegg «Bernt svarer: Hvor skal vi føre representanter som melder seg ut og inn av 

partier?» 

 

 

Orienteringssak 4: Spørsmål til kommuneloven § 23-6 – varsling til 

kontrollutvalget om møter i selskap  

Departementet har besvart en henvendelse fra FKT for varsling til kontrollutvalget om 

møter i selskap.  

 

Se vedlegg.  

 

 

 

Orienteringssak 5: Kronikk om kontrollutvalgenes rolle ved varsling  

I en kronikk publisert i Kommunerevisoren skrives det at kontrollutvalgene kan være 

viktige i varslingssaker – ikke fordi de skal behandle dem, men fordi de kan bidra til 

riktig behandling.  

 

Se vedlegg. 

 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  


