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Orienteringssaker 
 
Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  
 
Orienteringssak 1: Melding om vedtak 
Kommunestyret har behandlet følgende saker: 

- Årsregnskap og årsmelding for Oppdal kulturhus KF for 2021 i kommunestyresak 
55/2022, 2.juni. Vedtak ble gjort i henhold til kommunedirektørens innstilling; 
Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding 2021 for Oppdal kulturhus 
KF som framlagt.  
 

- Årsregnskap og årsmelding for Oppdal kommune for 2021 i kommunestyresak 
56/2022, 2.juni. Vedtak ble gjort i henhold til kommunedirektørens innstilling;  

o Årsregnskapet 2021 for kommunekassen og Konsolidert årsregnskap 2021 
godkjennes som fremlagt. 

o Årsmelding (med årsberetningen) for 2021 tas til orientering 
 

- Behandling av tertialrapport for 1.tertial i sak 69/2022, 23.juni. 
Tertialrapporten gir utvalget innsikt i kommunenes drift. Innledningsvis i 
rapporten er det en oppsummering over kommunedirektørens internkontroll.  
Saksfremlegget med vedlegg kan leses i lenken eller i vedlegget: 
Tertialrapport 1.tertial 2022 
 

- Intensjonsavtale mellom Kontrollutvalg Fjell IKS og Konsek Trøndelag IKS ble 
vedtatt i kommunestyresak 93/2022 den 1.september. 
Saksfremlegget med vedlegg kan leses i lenken eller i vedlegget:  
Saksfremlegg Intensjonsavtale 
Vedlegg Intensjonsavtale 

 Sekretariatet gir utfyllende informasjon om saken i møtet. 
 
 
Vedlegg 1 a: Tertialrapport 1.tertial 2022 Oppdal kommune 
Vedlegg 1 b:  Saksfremlegg intensjonsavtale  
Vedlegg 1 c:  Intensjonsavtalen mellom Konsek Trøndelag IKS og Kontrollutvalg Fjell IKS 

 
 

Orienteringssak 2: Melding fra Revisjon Midt-Norge SA om forsinkelse i 
leveranse for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 
Sekretariatet mottok den 4.juli et brev fra revisjonen om at de i løpet av det siste året 
opplevd en økt etterspørsel av forvaltningsrevisjoner, noe som har medført forsinkelser. 
Revisjonen har satt inn tiltak og forventer at kapasiteten øker inn mot 2023. 
 
Vedlegg 2: Status forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
 

https://innsyn.oppdal.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/ShowDocument?registryEntryId=254330&documentId=398475&sourceDatabase=EPHORTE
https://innsyn.oppdal.kommune.no/eInnsyn/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=44535&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=257680&sourceDatabase=EPHORTE
file://onett.local/hjemme/29419ragaas/Downloads/Rsak%200922%20vedlegg%20%20Intensjonsavtale%20etter%20forhandlingsm%C3%83%C2%B8te%2030.05.2022%20-%20signed%20(002).PDF
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Orienteringssak 3: Invitasjon til fagdag  

1. Konsek Trøndelag IKS og inviterer til fagdag for sine kontrollutvalg den 
1.november i Trondheim. Kontrollutvalg Fjell IKS sine kommuner er invitert til å 
delta. Vedlagt er program for dagen.  
 
Vedlegg 3: Invitasjon til fagdag. 
 
Påmeldingsfrist er 25.09.22. Påmelding gjøres i møtet. 

 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering.  
 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 


