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 Alvdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

 Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested: Kommunestyresalen, Alvdal kommunehus og Teams 

Møtedato: Tirsdag 5.oktober 2021 

Tid:  Kl. 13:00 – 14:00 

Saknr.  22/21 – 29/21 

 

Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:       Forfall:    
Ola Eggset, leder  
Wenke Furuli, nestleder        
Sigmund Kveberg Paaske        
Tor Eggestad     
Anita Midtun 
 
Varamedlemmer: 
Ingen 
 
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Torill Bakken   
Fra politisk ledelse: Ordfører Mona Murud 
 
 
 
Merknad: 
Kontrollutvalget ble innkalt til fysisk oppmøte i møterom Kommunestyresalen i 

Kammerset. Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense 

antall personer på møtet ble deltakelse gjort tilgjengelig via Teams. Lenke til møtet var 

tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.  

 

Ola Eggset erklærte seg inhabil i sak 27/21 og fratrådte møtet. 

 
 
Alvdal, 5. oktober 2021 
 

Torill Bakken 
Torill Ballen  
Møtesekretær 
 
Neste møte:  Tirsdag 7. desember 2021 kl. 11:00 
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22/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 05.10.21 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 05.10.21 godkjennes. 

 

 
 
23/2021 Godkjenning av protokoll fra møte 8.juni 2021 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.06.21 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.06.21 godkjennes. 

 
 
 
 
24/2021 Forslag til plan for virksomhetsbesøk 2021    
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Plan for virksomhetsbesøk ved Alvdal barneskole, Sjulhustunet den 7.desember 2021 

utarbeidet under behandlingen, godkjennes.  

 

 

Behandling: 

Utvalget gikk gjennom planen. Nytt punkt under tema: Hvordan har sambruk med kultur 

og idrett gått? 

Enighet om å starte virksomhetsbesøket på skolen kl. 11:00. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Plan for virksomhetsbesøk ved Alvdal barneskole, Sjulhustunet den 7.desember 2021 

utarbeidet under behandlingen, godkjennes med endringer foreslått i møtet.  
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25/2021 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2022  
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Alvdal kommune 

for 2022 på kr 797 500. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Behandling: 

Budsjettet ble gjennomgått.  

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

  

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Alvdal kommune 

for 2022 på kr 797 500. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

  

 
 
26/2021 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen «Budsjettprosess 

og budsjettoppfølging» 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Budsjettprosess og budsjettoppfølging» tas til 

orientering.   

 

 

Behandling: 

Utvalget diskuterte saken.  

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Budsjettprosess og budsjettoppfølging» tas til 

orientering.   

 
 
 
27/2021 Habilitet i kommunestyresak – videre behandling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
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Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Behandling: 

Ola Eggset erklærte seg inhabil i henhold til forvaltningslovens §6, og fratrådte under 

behandlingen. 

 

Nestleder ledet møtet. 

Utvalget mener det er viktig at habilitetsregler gjennomgås i et kommunestyremøte. 

Ordfører foreslår at kontrollutvalgets leder har en gjennomgang i et kommunestyremøte. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å gjennomgå habilitets regler i et 

kommunestyremøte. Kontrollutvalgets leder bistår med dette. 

 
 
 
28/2021 Orienteringssaker  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

Orienteringssak 1: NKRF sin jubileumskonferanse 

- saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 2: Spørsmål til kommuneloven § 23-6 – varsling til kontrollutvalget om 

møter i selskap 

- saken tas til orientering. 

 

 

Orienteringssak 3: Kronikk om kontrollutvalgenes rolle ved varsling 

- saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 4: Melding om vedtak i kommunestyre 

- saken tas til orientering. 

 
 
 
29/2021 Eventuelt 
 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

 

Leder orienterte kort om en sak. Saken ble tatt til orientering. 

 


