
Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  
Norvald Veland tlf.: 450 11 047 e-post: nv@kontrollutvalgfjell.no 

MØTEINNKALLING 
KONTROLLUTVALGET I OPPDAL 

 
 

Kontrollutvalgets	  møter	  holdes	  for	  åpne	  dører	  i	  henhold	  til	  Kommuneloven	  §	  31.	  
 

 
 
MØTEDATO:	   	   	   Mandag	  11.	  juni	  	  2018	  
KL.:	   	   	   	   09:00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
STED:	   	   	   	   Midtbygda	  oppvekstsenter	  	   
 
	  
	   Saksliste	  
 
SAK NR. INNHOLD 
23/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 
24/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 30.04.18 
25/2018 Virksomhetsbesøk Midtbygda oppvekstsenter 
26/2018 Arkivverket – rapport og pålegg om utbedringer 
27/2018 Orienteringssaker 
28/2018 Eventuelt 
 
Møtested: 
Merk at møte skal avholdes på Midtbygda oppvekstsenter, oppmøte kl. 09.00. 
Kontrollutvalget vil før møtestart få en omvisning i den nye skolen.  Deretter vil 
kontrollutvalget orientere litt om oppgaver utvalget har.  Skolens leder vil deretter 
sammen med avdelingsleder og tillitsvalgt orientere om skolen, erfaringer ny 
organisering og svare på spørsmål fra utvalget.  
  
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren, uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av 
saken(e). 

 
 
For   
Inger Lise Toftaker 
Leder i Kontrollutvalget i Oppdal 
 
 
Fredag,1. juni 2018 
Kontrollutvalg Fjell IKS 

 
 

Norvald Veland     
 
 
Kopi:  Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn 
 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 23/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   11.06.18      23/18 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
23/18  Kontrollutvalget      11.06.18 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 11.06.18 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 11.06.18 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 24/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   11.06.18     24/18 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
24/18  Kontrollutvalget      11.06.18 
 
 
Møteprotokoll fra møte 30.04.18 
 
Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 30.04.18 (vedlagt) 
 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 
Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 30.04.18. Utvalgets medlemmer har i 
svarmail godkjent protokoll. 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.04.18 godkjennes. 
 
  
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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      Oppdal kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:	  	  	  	  	  	  	  Kommunestyresalen,	  Oppdal	  Rådhus	  
Møtedato:	   Mandag	  30.	  april	  2018	  
Tid:	   	   Kl.	  09:00	  
Saknr.	   	   12	  -‐	  23	  
 
 
Til	  stede	  på	  møtet:	  
	  
Medlemmer:	   	   	   	   	   	   	   Ikke	  møtt:	   	   	   	  
Leder	  Inger	  Lise	  Toftaker	   	   	   	   	   Arne	  Braut	  
Nestleder	  Asbjørn	  Liberg	   	   	   	   	   	  
Elisabeth	  Gulaker	  
Ketil	  Jacobsen	  
Vara:	  
Sivert	  Wognild	  
 
 
Andre:	  
Fra	  Kontrollutvalg	  Fjell	  IKS:	   	   Norvald	  Veland	  	  
Fra	  Revisjon	  Fjell	  IKS:	   	   	   Leidulf	  Skarbø	  
Fra	  administrasjonen:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Økonomisjef	  Svein	  Erik	  (sak	  14/18)	  
	   	   	   	   	   Konsulent	  Hanne	  Snøve	  (sak	  14/18,	  15/18	  og	  16/18)	  
	   	   	   	   	   Rådgiver	  helse	  og	  omsorg	  Frøydis	  Lindstrøm	  (sak	  18/18)	  	  
	   	   	   	   	   Controller	  Richard	  Sandnes	  (sak	  19/18)	  
Fra	  Oppdal	  kulturhus	  KF	   	   Inge	  Lauritzen	  (sak	  15/18)	  
Fra	  Oppdal	  Distriktsmed.	  Senter	   Styreleder	  Ola	  Røtvei	  (sak16/18)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Møtet	  ble	  avsluttet	  kl.	  13.00.	  
	  
Mandag,	  30.	  april	  2018	   	   	  	  
 
Norvald Veland 
Norvald	  Veland	  
Møtesekretær	  	   	   	   	   	  	  
 
 
Neste	  ordinære	  møte:	  mandag	  	  11.06.18	  	  kl.	  09.00,	  (møtested:	  Midtbygda	  oppvekstsenter)	  
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12/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 30.04.18 godkjennes. 
 
Behandling: 
Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 30.04.18 godkjennes. 
 
 
 
13/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.18 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.18 godkjennes. 
  
Behandling: 
Sekretariatets forslag vedtas. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.18 godkjennes. 
 
 
 
14/2018 Årsregnskap 2017 Oppdal kommune 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kommunes årsregnskap for 2017 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Behandling:  
Økonomisjef gjennomgikk hovedtallene årsregnskapet 2017 samt positive og negative 
avvik enhetene mot budsjettert.  Betydelig del av det gode resultatet kommer av bedre 
skatteinntekter, statstilskudd ressurskrevende brukere og kraftinntekter. 
Økonomisjef og konsulent besvarte spørsmål fra utvalget underveis.  Revisor 
kommenterte kort revisjonsberetningen som har ingen anmerkninger 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kommunes årsregnskap for 2017 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Formannskapets vedtak: 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
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15/2018        Årsregnskap 2017 Oppdal kulturhus KF 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kulturhus KF’s årsregnskap for 2017 
oversendes kommunestyret. 
 
Behandling: 
Daglig leder gjennomgikk hovedtrekkene med driften av Oppdal kulturhus sin aktivitet 
gjennom året, økonomiske tall, samt svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
Revisor kommenterte kort revisjonsberetningen som har ingen anmerkninger. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kulturhus KF’s årsregnskap for 2017 
oversendes kommunestyret. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
 
 
 
16/2018 Årsregnskap 2017 Oppdal Distriktsmed. Senter KF 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal Distriktsmedisinske senter KF’s 
årsregnskap for 2017 vedtas og oversendes kommunestyret. 
 
Behandling: 
Styrets leder gjennomgikk hovedtrekkene med driften av Oppdal Distriktsmed. Senter KF 
sin aktivitet gjennom året, økonomiske tall, samt svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer.  Oppdal Distriktsmed. senter KF blir i løpet av 1. halvår 2018 
virksomhetsoverdratt til Vekst Oppdal AS vedtatt i kommunestyret. Revisor kommenterte 
kort revisjonsberetningen som har ingen anmerkninger 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal Distriktsmed. senter KF’s årsregnskap for 
2017 vedtas og oversendes kommunestyret. 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
 
 
17/2018 Kontrollrapport 2017 Skatteetaten 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Oppdal kommune 
tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Rapporten ble kort referert, var ingen anmerkninger fra Skatteetaten. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Oppdal kommune 
tas til etterretning. 
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18/2018 Rådmannen orienterer om legevaktordning og planer 
framtid 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Orientering fra rådgiver helse og omsorg om kommunens ordning med legevaktordning 
og hvilken ordning som det arbeides med i framtid ble tatt til orientering  
 
Behandling: 
Rådgiver helse og omsorg i Oppdal kommune orienterte utvalget om dagens ordning med 
legevaktordning, i dag 8 leger som inngår i ordningen.  Det arbeides med å få inn 
turnuslege i tillegg samt samlokalisering av legekontorene i Oppdal.  Spørsmål fra 
utvalgets medlemmer ble besvart underveis. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Orientering fra rådgiver helse og omsorg om kommunens ordning med legevaktordning 
og hvilken ordning som det arbeides med i framtid ble tatt til orientering 
 
 
 
 
19/2018  Rådmannen orienterer om digitalisering og 

personlovgivning 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Orientering fra rådmann til utvalget om kommunens arbeid med digitalisering og ny 
personlovgivning tas til orientering.  
 
Behandling: 
Controller orienterte utvalget om kommunens arbeid med digitalisering og ny 
personlovgivning og svarte på spørsmål fra utvalget underveis. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Orientering fra Controller til utvalget om kommunens arbeid med digitalisering og ny 
personlovgivning tas til orientering. 
 
 
 
 
20/2018 Vurdering av selskapskontroll 2017 NIR IKS 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget utsetter eierskapskontroll i NIR IKS i 2018 i påvente av nærmere 
avklaring om sammenslåing eller tett samarbeid med HAMOS.  
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte eierskapskontroll på bakgrunn saksframstilling. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget utsetter eierskapskontroll i NIR IKS i 2018 i påvente av nærmere 
avklaring om sammenslåing eller tett samarbeid med HAMOS. 
Ny vurdering om selskapskontroll gjøres i neste møte. 
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21/2018 Virksomhetsbesøk Midtbygda oppvekstsenter – forslag 

gjennomføring 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Midtbygda oppvekstsenter mandag 11.06. kl 09.00. 
Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes. 
 
Behandling: 
Sekretær orienterte utvalget om møte med rektor Midtbygda oppvekstsenter og 
planlegging gjennomføring virksomhetsbesøk. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Midtbygda oppvekstsenter mandag 11.06. kl 09.00. 
Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes. 
 
 
 
 
22/2018 Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  
 
! Orienteringssak 03/18 – Fagkonferanse og årsmøte FKT: 

FKT inviterer til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på Clarion 
Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen 29. - 30. mai 2018. Påmeldingsfrist er 
satt til 13. april.  

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene ble tatt til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Saken ble tatt til orientering.  Ingen fra utvalget ønsket å delta. 
 
 
 
23/2018 Eventuelt 
 
Saksutredning: 
Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 
saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 
 
På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 
behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 
 
Kontrollutvalget har bedt sekretariatet innhente nærmere redegjørelse av omtale i avisa 
OPP 09.03.18 om tjenestevedtak bistand. 
Redegjørelse er mottatt.   
Ved behandling av saken/orientering, må møtet lukkes da den er unntatt for 
offentlighet med henvisning til off.loven §13. 
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Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møte med henvisning til off.loven §13. 
Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Kontrollutvalget besluttet å lukke møte med henvisning til off.loven §13. 
Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering. 
 
 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 25/2018 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET NV 11.06.18     25/18 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
25/18  Kontrollutvalget 11.06.18 

Virksomhetsbesøk Midtbygda oppvekstsenter 

Saksdokumenter: 
- Kontrollutvalget sak 21/18 Virksomhetsbesøk 2018 – gjennomføring (ikke 

vedlagt) 
- Prosedyrer for virksomhetsbesøk – (ikke vedlagt) 

Saksframlegg: 
I møte 12.02.18 sak 09/18 Virksomhetsbesøk 2018 – vurdering, diskuterte utvalget 
aktuelle etater som kan være relevante for virksomhetsbesøk. 
Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker å få nærmere vurdert virksomhetsbesøk til Midtbygda oppvekst-
senter om organisering og erfaring knyttet til nyetablert oppvekstsenter. 
Sekretariatet legger frem forslag til gjennomføringsplan i samarbeid med 
oppvekstsenteret til neste møte i utvalget.  Besøk og avholdelse av møte gjennomføres i 
møte 11.06.18. 

I møte i kontrollutvalget den 30.04.18 sak 21.18 gjorde kontrollutvalget følgende vedtak: 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Midtbygda oppvekstsenter mandag 11.06.18 kl 
09.00. 

Program og gjennomføring: 
Før møtestart gjennomføres en omvisning i skolens lokaler. 

1. Kontrollutvalget presenterer seg og orienterer om kontrollutvalgets arbeid og
hensikten med besøket

2. Enhetsleder, avdelingsleder og tillitsvalg deltar og orienterer om virksomheten
Aktuelle tema vil bl.a. være i stikkord:
 Organisering, fasiliteter/bygg, erfaringer ny organisering som oppvekstsenter, 
 HMS, verneombud, internkontroll, sykefravær, etikk 
Videre knyttet til elever: Mobbing, oppfølging elever fravær, kontakt foreldre 
Opplisting er ikke utfyllende. 

Det legges opp til en åpen og uformell god dialog der utvalget løpende skal kunne stille 
spørsmål underveis. 

Etter at program er gjennomført, fortsetter kontrollutvalget med ordinære saker i 
møterom som disponeres på skolen. 

Det blir ordnet med servering fra skolen. 

Kontrollutvalgets medlemmer oppfordres til under behandling av saken å tenke 
igjennom både tema og spørsmål. 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 25/2018 

Selve gjennomføringen av møte styres av utvalgets leder. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak – gjøres i etterkant av orientering fra skolen. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 26/2018 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET NV 11.06.18     26/18 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
26/18  Kontrollutvalget 11.06.18 

Arkivverket – tilsyn, rapport om pålegg og utbedringer 

Saksdokumenter: 
- Brev fra Arkivverket 30.10.17 – endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedringer 
- Brev fra Oppdal kommune 27.04.18 Status og søknad om utsettelse 
- Brev fra Arkivverket 18.05.17 – lukking av pålegg og utsettelse frister 

Saksframlegg: 
Arkivverket gjennomførte til hos Oppdal kommune den 28.04.17.  Tilsynsrapport ble 
sendt kommunen for gjennomgang og korrigering av eventuelle faktafeil og 
misforståelser i rapporten.  Kommunen hadde ingen kommentarer til den foreløpige 
rapporten og den er derfor uendret. 

Rapporter fra Arkivverket gav i alt 9 pålegg til Oppdal kommune slik de fremgår på side 1 
og 2 i vedlegg 1. 
I brev av 27.04.17 fra Oppdal kommune, vedlegg 2, sender kommunen er statusoversikt 
og søknad om utsettelse av gjennomføring av enkelte pålegg til 08.11.18.  Dette har 
arkivverket i brev a  18.05.18  godkjent, utsettelse til 08.11.18 samt lukking av pålegg 
nr 7 om avslutting av elektroniske system. 

Som det fremgår av tilsynsrapporten er det til dels omfattende pålegg som gis og som 
krever både investeringer og tilgang på ressurser. 

Arbeidet med utbedringer og gjennomføring av pålegg har høy prioritet og nødvendige 
tiltak blir gjennomført slik at alle pålegg skal kunne lukkes. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Tilsynsrapport fra Arkivverket og korrespondanse med orientering om framdrift og utsatt 
frist til 08.11.18 tas til orientering.  Utvalget ber om å bli orientert når pålegg er 
gjennomført og lukking av pålegg innen fristen 08.11.18. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



































 

Returadresse
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Arkivverket Telefon: 480 55 666 www.arkivverket.no
Organisasjonsnr.: 961181399 E-post: post@arkivverket.no

 

Oppfølging av tilsyn - lukking av pålegg nr. 7 og utsettelse av frister 

Viser til brev fra Oppdal kommune av 27.4.18. 
 
Oppdal kommune rapporterer om framdriften i arbeidet med å utbedre påleggene som kommunen 
fikk i forbindelse med Arkivverkets tilsyn 28.4.17. Pålegg nr. 1-5, 7 og 9 hadde frist 8.5.18. 
 
Vi har følgende tilbakemelding på kommunens orientering om arbeidet med å utbedre påleggene: 
 

 Pålegg nr. 2 er å utarbeide en plan for arbeidet med å sette opp lister over 
bortsettingsarkivet innen 8.5.18, men det er ikke et krav om at arbeidet med å ordne og 
listeføre skal være gjennomført innen fristen. I samsvar med arkivforskriften §§ 13 og 
Riksarkivarens forskrift § 4-3 skal de enkelte arkivstykkene merkes med navnet på 
arkivskaper, løpenummer, innhold og tidsrom. I arkivlisten skal de enkelte arkivstykkene 
registreres på stykkenivå med de opplysningene de er merket med, dvs. at det skal være 
en rad i arkivlisten for hvert arkivstykke med opplysninger om arkivskaper, innhold, 
tidsperiode og løpenummer. Listeføringen forutsetter at arkivene er ferdig ordnet. Om 
arbeidet ikke kan ferdigstilles i løpet av den forlengede fristen, ber vi kommunen legge 
fram en plan slik som beskrevet i vårt brev av 30.10.17.  

 
 Pålegg nr. 4 retter seg kun mot de systemene hvor kommunen arkiverer dokumenter 

elektronisk. Systemer som har en elektronisk versjon av dokumentene, men hvor 
arkiveksemplaret er på papir, omfattes derfor ikke av pålegget. Ifølge tilsynsrapporten 
arkiverte kommunen dokumenter elektronisk i ePhorte og Familia, men planla å innføre 
elektronisk arkiv i PP-tjenesten i løpet av året. Pålegget dreier seg om å utarbeide de 
rutinene som i henhold Riksarkivarens forskrift §§ 3-2, 3-4 og 3-6 (bestemmelsene var 
tidligere å finne i Riksarkivarens forskrift kap. IX §§ 3-2 og 3-3) er påkrevd ved elektronisk 
arkivering av dokumenter. Vi anbefaler kommunen å sette seg nøye inn i de nevnte 
bestemmelsene.  

 
 I samsvar med pålegg nr. 5 skal kommunen oppdatere rutinene for periodisering, men 

kommunen ble ikke pålagt å gjennomføre en periodisering av sakarkivet.    
 

 Vi ser at kommunen har registrert aktive og avsluttede fagsystem, registre og databaser 
som inngår i kommunens arkiv i arkivplanen. Vi lukker med dette pålegg nr. 7.  

Dato 18.05.2018 

Din ref. GEMÅ/2018/1-12 

Vår ref. 2017/4153 

Saksbehandler THOOVE 

 

Oppdal kommune

Gerd S. Måren

Postboks 10

7340 OPPDAL

mailto:post@arkivverket.no


 
 I forbindelse med pålegg nr. 9 melder kommunen at de i løpet av året vil overføre alle eldre 

arkiver til IKA slik at det kun vil stå igjen bortsettingsarkiver i kommunens egne lokaler. 
Kommunen må gjerne benytte rapporten fra 2012, men for å lukke pålegget må samtlige 
avvik som ble påpekt i tilsynsrapportens avsnitt 2.9 utbedres.   

 
Fristen for å utbedre pålegg nr. 1-5 og 9 utvides til 8.11.18. Dette er også fristen som er satt for 
pålegg nr. 6 og 8. 
 
Ny arkivforskrift ble vedtatt 15.12.17 og trådte i kraft 1.1.18. Riksarkivarens forskrift ble samtidig 
revidert. Bestemmelsene i det gamle regelverket er i stor grad videreført i de nye forskriftene. Vi 
råder kommunen til å sette seg nøye inn i det nye regelverket. Nedenfor følger de nye hjemlene 
for påleggene som ikke er lukket:  
- Ny hjemmel for pålegg nr. 1 er arkivforskriften § 4 og Riksarkivarens forskrift § 1-1  
- Ny hjemmel for pålegg nr. 2 er arkivforskriften § 13 og Riksarkivarens forskrift § 4-3 
- Ny hjemmel for pålegg nr. 3 er Riksarkivarens forskrift § 1-1 bokstav e  
- Ny hjemmel for pålegg nr. 4 er Riksarkivarens forskrift §§ 3-2, 3-4 og 3-6 
- Ny hjemmel for pålegg nr. 5 er arkivforskriften § 4  
- Ny hjemmel for pålegg nr. 6 er arkivforskriften § 4 og Riksarkivarens forskrift §§ 4-4 – 4-6 
- Ny hjemmel for pålegg nr. 8 er arkivforskriften § 16 og Riksarkivarens forskrift kapittel 7, del 1 og 
3 
- Ny hjemmel for pålegg nr. 9 er arkivforskriften § 7 og Riksarkivarens forskrift kapittel 2 
 
 

 

 

Med hilsen 
 

Kjetil Reithaug 
fagdirektør Thomas Øverby 
Dokumentasjonsforvaltning arkivar 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 

 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 27/2018 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   11.06.18      27/18 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
27/18  Kontrollutvalget      11.06.18 
 
 
 
Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  
 
! Orienteringssak 18/52 Oppdal kommunestyre møtedato 24.05.18 

Vedtak om årsmelding og årsrapport Oppdal kommune 2017 tatt til orientering samt 
disponering av årsresultat 2017. 

 
! Orienteringssak 18/50 Oppdal kommunestyre møtedato 24.05.18 

Vedtak om årsmelding og årsrapport Oppdal kulturhus KF 2017 godkjennes samt 
vedtak disponering av årsresultat 2017. 
 

! Orienteringssak 18/51 Oppdal kommunestyre møtedato 24.05.18 
Vedtak om årsmelding og årsrapport Oppdal Distriktsmedisinske senter KF 2017 
godkjennes samt vedtak dekning av merforbruk 2017. 
 

! Orienteringssak avviksrutiner legetjenesten i Oppdal – mail av 23.05.18 
I kontrollutvalgets møte den 30.04.18 sak 18/18 orienterte rådgiver helse omsorg om 
kommunens ordning med legevaktordningen og hvilken ordning som det arbeides 
med i framtid.  Rådgiver ble spurt om avviksrutiner legetjenester i Oppdal og ville 
komme tilbake med orientering til utvalget.  Vedlagt følger mail av 23.05.18 som gir 
ønsket orientering. 
 

! Fagkonferanse og årsmøte FKT på Gardemoen 29. og 30. mai 
Sekretær vil gi en kort orientering fra konferansen 

 
 
 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene ble tatt til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 



 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 
Svein-Erik Bjerkan SVBJ/2018/1302-2/210 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 
Formannskapet 18/19 08.05.2018 
Kommunestyret 18/52 24.05.2018 

Årsregnskap og årsmelding 2017 

 
Vedlegg:  
1 Årsregnskap 2017  
2 Årsmelding 2017 
3 Årsrapport 2017  
4 Revisors beretning 2017 
5 Søknad fra Oppdal ungdomsskole vedrørende overføring mellom flyktningefondet og enhetens 
disposisjonsfond  
6 Uttalelse fra kontrollutvalget om Oppdal kommunes årsregnskap 2017 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 

Saksopplysninger 
Revisjonsberetningen av 06.04.2018 har følgende konklusjon om årsregnskapet:  
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 
vesentlige en dekkende framstilling av den finansielle stillingen til Oppdal kommune per 31. desember 2017, 
og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrifter og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge.  

Revisjonen har heller ingen særskilte kommentarer om budsjett, årsmelding og årsrapport eller registrering 
og dokumentasjon.  

Kommunens årsregnskap og årsberetning (årsmelding og årsrapport) er behandlet i kontrollutvalgets møte 
den 30.04.2018. Uttalelsen fra kontrollutvalget er vedlagt denne saken. 

Vurdering 
Årsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på 10 770 350 kroner. I henhold til 
kommunelovens § 48 skal kommunestyrets regnskapsvedtak angi disponeringen av dette beløpet. Den 
vanlige disponeringsmåten er at mindreforbruk overføres til kommunens generelle disposisjonsfond. Dette 
fondet blir benyttet under sluttsalderingen av årsbudsjettene for å tilfredsstille balansekravene, samt for å ha 
en reserve dersom uforutsette forhold skulle dukke opp i løpet av budsjettåret. Kommunens generelle 
disposisjonsfond hadde en saldo ved årsskiftet på 7 737 358,97 kroner ved utgangen av 2017. I budsjettet for 
2018 er det lagt inn å bruke 1 352 000 kroner. 
 



 
Enhet for ungdomsskolen (ansvar 532 Haugen Gård Leirskole, ansvar 550 ungdomsskolen, ansvar 551 
voksenopplæring og ansvar 552 grunnskole for voksen) hadde samlet er merforbruk på 418 329,53 kroner i 
2017. Jf. bestemmelse i økonomireglementet ble merforbruket i årsavslutningen saldert ved å bruke 
ungdomsskolens enhetsvise disposisjonsfond. Dette betyr at ungdomsskolens enhetsvise disposisjonsfond 
har blitt benyttet for å dekke et samlet merforbruket knyttet til ansvarsområdene for voksenopplæring (551) 
og grunnskole for voksne (552). Det samlede merforbruket er satt sammen på følgende måte: 
 
Ansvar Budsjettavvik 2017 
532 Haugen gård leirskole 103 424,85 (mindre forbruk) 
550 ungdomsskolen 377 267,56 (mindre forbruk) 
551 voksenopplæring 532 364,66 (mindre forbruk) 
552 grunnskole for voksne 1 431 386,60 (merforbruk) 
SUM 418 329,53 (merforbruk) 
  
Jf. søknad fra ungdomsskolen (vedlegg 5) henvises det til at merforbruket i stor grad skyldes økte 
flyktningerelaterte oppgaver tilknyttet til ansvarsområdene voksenopplæring og grunnskole for voksne. Det 
søkes således om at underskuddet/merforbruket til ansvarsområdet 552 dekkes isolert samt at underskuddet 
til ansvarsområdet 555 (administrasjon flyktningetjenesten) dekkes av flyktningefondet. 

Rådmannens vurdering er at ansvar 551 og 552 må sees i sammenheng, og dette medfører at 899 021,94 
foreslås overført fra flyktningefondet og til ungdomskolens enhetsvise disposisjonsfond. Merforbruket 
tilknyttet ansvarsområdet til flyktningetjenesten (555) har ikke blitt saldert via ungdomsskolens enhetsvise 
disposisjonsfond og det vil således ikke være grunnlag for å avsette midler fra flyktningefondet og til 
skolens enhetsvise disposisjonsfond.  

 
Investeringsbudsjettet er årsavhengig. Det betyr at ubrukte bevilgninger på grunn av forsinket fremdrift 
må re-budsjetteres for det nye budsjettåret. Dette er tilfelle for 23 prosjekter med en totalsum på 11,26 
millioner kroner 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018  

 

Behandling 

 
Notat fra økonomisjefen av 23.05.18 ang. alternativer i forbindelse med organisering/drift av lokaler 
kjelleretasje nytt legesenter ble sendt kommunestyret.  
 
 
KrF v/Heidi Pawlik Carlson foreslo: 
 
Nytt kulepunkt; 
 
• Inntil 500 000 avsettes til prosjektering og oppføring av handikaptoalett på Oppdalsmuseet. 
 
Venstre og AP v/Tor Snøve foreslo: 
 
Kommunestyret ber om at det inngås avtale med Vekst AS om at kjelleren seksjoneres ut, slik at den 
eies av Oppdal kommune jf. alternativ 1 i rådmannens notat av 23. mai. 18. Kommunestyret vedtar at 
det avsettes 3 500 000 til generelt disposisjonsfond. Samtidig vedtar kommunestyret at bygging av 
kjeller til en kostnad på kr. 4 375 000.  



Dette finansieres på følgende måte: 
Bruk av generelt disposisjonsfond: 3 500 000 
Momskompensasjon: 875 000 
 
SP, Høyre og KrF v/ Ola Husa Risan foreslo: 
 
Årsregnskapet for 2017 godkjennes som fremlagt.  
 
Det regnskapsmessige mindreforbruket på 10 770 350 kroner avsettes på følgende måte: 
 
50 000 avsettes til et generelt disposisjonsfond for tiltak vedrørende ungdommens kommunestyre, jf. 
vedtak i k-sak 2017/124. Dette er ubrukte midler knyttet til tiltak vedrørende ungdommens 
kommunestyre i 2017.  
 
Uinnredet kjeller ODMS, inntil 4 millioner. 
Inntil 500 000 kr toalett  museet 
Inntil 700 000 kr Høgvangparken 
 
5 570 350 kroner avsettes til det generelle disposisjonsfondet  
 

Vedtak 
 
T. Snøves forslag ble enst. vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling vedtas med 13 mot 12 stemmer.  (M.tall: H,SP,KrF,Uavh.) 
 
H.P. Carlsons forslag vedtas med 16 mot 9 stemmer.  (M.tall: AP,Frp) 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Årsmeldingen og årsrapporten for 2017 tas til orientering.  
 
På grunn av forsinket fremdrift i forhold til budsjetterte investeringsutgifter i 2017 bevilges det følgende 
investeringsmidler over årets budsjett:  

 
Prosjektnr. Prosjektnavn Budsjettoverføring 
185.1155 IKT-infrastrukturinvesteringer 

2017 
149 886 

612.6205 Ferdigstillelse av 
sentrumsopparbeiding 

406 688 

671.6771 Forprosjekt brannstasjon 301 065 
614.6225 Sanering vann Neslevegen 29 499 
614.6238 Sanering vann Sildrevegen 116 481 
617.6226 Sanering avløp Neslevegen 14 249 
617.6239 Sanering avløp Sildrevegen 169 726 
671.6749 Renovering nybygg Midtbygda 1 463 394 
671.6770 ENØK-tiltak 2016 487 337 
675.6754 Bofellesskap for demente 2 078 134 
675.6773 Boas II, avsetn. etter sluttrapport 285 871 
676.6757 Oppgr. til passivhus Mogopsvingen 

6 
249 548 

671.6781 Toalettbygg Vang 250 000 



Prosjektnr. Prosjektnavn Budsjettoverføring 
610.6245 Flytting av kryss Inge Krokanns 

veg 
4 000 000 

530.5304 Nærmiljøanlegg Midtbygda skole 11 787 
614.6186 Nyanlegg Driva boligfelt nord, 

vann 
498 212 

617.6187 Nyanlegg Driva boligfelt nord, 
avløp 

340 424 

617.6214 Utarbeidelse hovedplan avløp 19 831 
671.6779 Helsesenter/Mellomvn 2, oppgr 

brannsentraler 
120 000 

676.6780 Sildrevegen 2 vanninntak og 
drenering 

39 659 

676.6782 Utvikling av nye utleiboliger  80 362 
661.8203 Klargjøring av nye industritomter 44 600 
661.8212 Frigivelse av kulturminne Kåsen 

industriområde 
99 600 

    SUM                  11 256 353 
 
 
Kr 250 000 av overførte midler vedrørende prosjekt 612.6205 benyttes til å finansiere parkeringsutredning 
som vedtatt av kommunestyret i k-sak 36/2018. Kommunestyret vedtar samtidig at midlene omklassifiseres 
fra investering til drift og finansieres via kommunens næringsfond.  
 
Det avsettes kr 899 041 fra flyktningefondet til ungdomsskolens enhetsvise disposisjonsfond, jf. søknad fra 
rektor ungdomsskolen for å dekke årets regnskapsmessige samlede merforbruk for ansvarsområdene 551 
voksenopplæring og 552 grunnskole for voksne.  
 
Årsregnskapet for 2017 godkjennes som fremlagt. Det regnskapsmessige mindreforbruket på  
kr 10 770 350 kroner avsettes på følgende måte: 
 
kr 50 000 avsettes til et generelt disposisjonsfond for tiltak vedrørende ungdomsrådet, jf. vedtak i   k-sak 
2017/124. Dette er ubrukte midler knyttet til tiltak vedrørende ungdomsrådet i 2017. 
 
Kommunestyret ber om at det inngås avtale med Vekst AS om at kjelleren seksjoneres ut, slik at den 
eies av Oppdal kommune jf. alternativ 1 i rådmannens notat av 23. mai. 18. Kommunestyret vedtar at 
det avsettes 3 500 000 til generelt disposisjonsfond. Samtidig vedtar kommunestyret at bygging av 
kjeller til en kostnad på kr. 4 375 000.  
Dette finansieres på følgende måte: 
Bruk av generelt disposisjonsfond: 3 500 000 
Momskompensasjon: 875 000 
 
Inntil kr 700.000 avsettes til å ferdigstille Høgvangparken i henhold til arbeidsgruppas skisse.  
 
Kr  3.000.000 avsettes til utbedring av Gamle Kongeveg, forutsatt igangsatt prosjekt i 2018 eller 2019.  

Kr 500 000 bevilges til utbedring av friområdene ved sentrumsskolene, dette benyttes som egenandel 
for å søke tilskudd slik at vi får gjennomført rydding av løypetrase, demontering av lysanlegget, samt 
grusing og grunnarbeid. 

Inntil kr 500 000 avsettes til prosjektering og oppføring av handikaptoalett på Oppdalsmuseet. 
 
Resterende avsettes til det generelle disposisjonsfondet. 
 



 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2018  
 

Behandling 
 
Formannskapet vurderte habiliteten til Ingvill Dalseg og Arne Braut, som er styremedlemmer i Vekst 
AS. 
 
Formannskapet v/ Tor Snøve foreslo: 
 
Tillegg til rådmannens tilråding: 
 

Inntil kr. 4.000.000 avsettes til uinnredet kjeller under det nye legesenteret som bygges i regi av 
Vekst.  

 
AP v/Tor Snøve foreslo: 
 
Pkt. 1 i rådmannens tilråding strykes.  
Nytt pkt. 1:  
Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Årsregnskapet for 2017 godkjennes som fremlagt. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 
10770350,- avsettes på følgende måte: 
 
1. Kr. 50.000 avsettes til et generelt disposisjonsfond for tiltak vedrørende Ungdomsrådet, jfr. vedtak i 

k-sak 2017/124. Dette er ubrukte midler knyttet til tiltak vedrørende ungdomsrådet i 2017.  
2. Inntil kr. 700.000 avsettes til å ferdigstille Høgvangparken i henhold til arbeidsgruppas skisse.  
3. Kr. 3.000.000 avsettes til utbedring av Gamle Kongeveg, forutsatt igangsatt prosjekt i  2018 eller 

2019.  
Resterende avsettes til det generelle disposisjonsfondet.  

 
KrF v/Heidi Pawlik Carlson foreslo: 
 
Som rådmannens tilrådning. 
Nytt kulepkt: 

• 500 000 avsettes til handikaptoalett på Oppdalsmuseet.  
Resterende beløp avsettes til generelt disposisjonsfond. 
 
Venstre v/ Trygve Sande foreslo: 
 
1. Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:   Årsregnskapet for 2017 
godkjennes som fremlagt. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 10 770 350 kroner avsettes på 
følgende måte.   

• 10 220 350 kroner avsettes til det generelle disposisjonsfondet.   



• 50 000 avsettes til et generelt disposisjonsfond for tiltak vedrørende ungdommens 
kommunestyre, jf. vedtak i k-sak 2017/124. Dette er ubrukte midler knyttet til tiltak vedrørende 
ungdommens kommunestyre i 2017 

• 500 000 bevilges til utbedring av friområdene ved sentrumsskolene, dette benyttes som 
egenandel for å søke tilskudd slik at vi får gjennomført rydding av løypetrase, demontering av 
lysanlegget, samt grusing og grunnarbeid.  

Innstilling 
 
Formannskapet vedtok enst. (4 st.) at Ingvill Dalseg og Arne Braut er habile. 
 
Formannskapets forslag ble enst. vedtatt (6 st.) 
Forslag fra T. Snøve, pkt. 1: Enst. vedtatt. (6 st.) 
Forslag fra T. Snøve, pkt. 2: Vedtatt med 4 mot 2 stemmer.  (M.tall: H og KrF) 
Forslag fra T. Snøve, pkt. 3: Vedtatt med 4 mot 2 stemmer.  (M.tall: H og KrF) 
Forslag fra T. Snøve, pkt. 4: Enst. vedtatt (6 st.) 
 
Forslag fra H.P.Carlson: Falt med 2 mot 4 stemmer.  (M.tall: KrF og V) 
 
Forslag fra T. Sande: Vedtatt med 5 mot 1 stemme.  (M.tall: T.Snøve) 
 
Rådmannens tilråding med vedtatte endringer tiltres enst.  (6 st.) 
 
 
Innstillingen blir som følger: 
 
Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Årsmeldingen og årsrapporten for 2017 tas til orientering.  
 
På grunn av forsinket fremdrift i forhold til budsjetterte investeringsutgifter i 2017 bevilges det følgende 
investeringsmidler over årets budsjett:  

 
Prosjektnr. Prosjektnavn Budsjettoverføring 
185.1155 IKT-infrastrukturinvesteringer 

2017 
149 886 

612.6205 Ferdigstillelse av 
sentrumsopparbeiding 

406 688 

671.6771 Forprosjekt brannstasjon 301 065 
614.6225 Sanering vann Neslevegen 29 499 
614.6238 Sanering vann Sildrevegen 116 481 
617.6226 Sanering avløp Neslevegen 14 249 
617.6239 Sanering avløp Sildrevegen 169 726 
671.6749 Renovering nybygg Midtbygda 1 463 394 
671.6770 ENØK-tiltak 2016 487 337 
675.6754 Bofellesskap for demente 2 078 134 
675.6773 Boas II, avsetn. etter sluttrapport 285 871 
676.6757 Oppgr. til passivhus Mogopsvingen 

6 
249 548 

671.6781 Toalettbygg Vang 250 000 
610.6245 Flytting av kryss Inge Krokanns 

veg 
4 000 000 

530.5304 Nærmiljøanlegg Midtbygda skole 11 787 



Prosjektnr. Prosjektnavn Budsjettoverføring 
614.6186 Nyanlegg Driva boligfelt nord, 

vann 
498 212 

617.6187 Nyanlegg Driva boligfelt nord, 
avløp 

340 424 

617.6214 Utarbeidelse hovedplan avløp 19 831 
671.6779 Helsesenter/Mellomvn 2, oppgr 

brannsentraler 
120 000 

676.6780 Sildrevegen 2 vanninntak og 
drenering 

39 659 

676.6782 Utvikling av nye utleiboliger  80 362 
661.8203 Klargjøring av nye industritomter 44 600 
661.8212 Frigivelse av kulturminne Kåsen 

industriområde 
99 600 

    SUM                  11 256 353 
 
 
Kr 250 000 av overførte midler vedrørende prosjekt 612.6205 benyttes til å finansiere parkeringsutredning 
som vedtatt av kommunestyret i k-sak 36/2018. Kommunestyret vedtar samtidig at midlene omklassifiseres 
fra investering til drift og finansieres via kommunens næringsfond.  
 
Det avsettes kr 899 041 fra flyktningefondet til ungdomsskolens enhetsvise disposisjonsfond, jf. søknad fra 
rektor ungdomsskolen for å dekke årets regnskapsmessige samlede merforbruk for ansvarsområdene 551 
voksenopplæring og 552 grunnskole for voksne.  
 
Årsregnskapet for 2017 godkjennes som fremlagt. Det regnskapsmessige mindreforbruket på  
kr 10 770 350 kroner avsettes på følgende måte: 
 
kr 50 000 avsettes til et generelt disposisjonsfond for tiltak vedrørende ungdomsrådet, jf. vedtak i   k-sak 
2017/124. Dette er ubrukte midler knyttet til tiltak vedrørende ungdomsrådet i 2017. 
 
Inntil kr 4.000.000 avsettes til uinnredet kjeller under det nye legesenteret som bygges i regi av Vekst.  
 
Inntil kr 700.000 avsettes til å ferdigstille Høgvangparken i henhold til arbeidsgruppas skisse.  
 
Kr  3.000.000 avsettes til utbedring av Gamle Kongeveg, forutsatt igangsatt prosjekt i 2018 eller 2019.  

Kr 500 000 bevilges til utbedring av friområdene ved sentrumsskolene, dette benyttes som egenandel 
for å søke tilskudd slik at vi får gjennomført rydding av løypetrase, demontering av lysanlegget, samt 
grusing og grunnarbeid. 

Resterende avsettes til det generelle disposisjonsfondet.  

 
 

Rådmannens tilråding 
1. Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:  
 Årsregnskapet for 2017 godkjennes som fremlagt. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 10 770 
350 kroner avsettes på følgende måte.  

• 10 720 350 kroner avsettes til det generelle disposisjonsfondet  



• 50 000 avsettes til et generelt disposisjonsfond for tiltak vedrørende ungdommens 
kommunestyre, jf. vedtak i k-sak 2017/124. Dette er ubrukte midler knyttet til tiltak vedrørende 
ungdommens kommunestyre i 2017 

 
2. Årsmeldingen og årsrapporten for 2017 tas til orientering.  
 
3. På grunn av forsinket fremdrift i forhold til budsjetterte investeringsutgifter i 2017 bevilges det følgende 

investeringsmidler over årets budsjett:  
 

Prosjektnr. Prosjektnavn Budsjettoverføring 
185.1155 IKT-infrastrukturinvesteringer 2017 149 886 
612.6205 Ferdigstillelse av sentrumsopparbeiding 406 688 
671.6771 Forprosjekt brannstasjon 301 065 
614.6225 Sanering vann Neslevegen 29 499 
614.6238 Sanering vann Sildrevegen 116 481 
617.6226 Sanering avløp Neslevegen 14 249 
617.6239 Sanering avløp Sildrevegen 169 726 
671.6749 Renovering nybygg Midtbygda 1 463 394 
671.6770 ENØK-tiltak 2016 487 337 
675.6754 Bofellesskap for demente 2 078 134 
675.6773 Boas II, avsetn. etter sluttrapport 285 871 
676.6757 Oppgr. til passivhus Mogopsvingen 6 249 548 
671.6781 Toalettbygg Vang 250 000 
610.6245 Flytting av kryss Inge Krokanns veg 4 000 000 
530.5304 Nærmiljøanlegg Midtbygda skole 11 787 
614.6186 Nyanlegg Driva boligfelt nord, vann 498 212 
617.6187 Nyanlegg Driva boligfelt nord, avløp 340 424 
617.6214 Utarbeidelse hovedplan avløp 19 831 
671.6779 Helsesenter/Mellomvn 2, oppgr 

brannsentraler 
120 000 

676.6780 Sildrevegen 2 vanninntak og drenering 39 659 
676.6782 Utvikling av nye utleiboliger  80 362 
661.8203 Klargjøring av nye industritomter 44 600 
661.8212 Frigivelse av kulturminne Kåsen 

industriområde 
99 600 

SUM 11 256 353 
 
4. 250 000 kroner av overførte midler vedrørende prosjekt 612.6205 benyttes til å finansiere 

parkeringsutredning som vedtatt av kommunestyret i k-sak 36/2018. Kommunestyret vedtar samtidig at 
midlene omklassifiseres fra investering til drift og finansieres via kommunens næringsfond.  

 
5. Det avsettes 899 041 kroner fra flyktningefondet til ungdomsskolens enhetsvise disposisjonsfond, jf. 

søknad fra rektor ungdomsskolen for å dekke årets regnskapsmessige samlede merforbruk for 
ansvarsområdene 551 voksenopplæring og 552 grunnskole for voksen.  

 
 
 



 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 
Hanne Snøve HASN/2018/1302-9/210 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 
Kommunestyret 18/50 24.05.2018 

Årsregnskap og årsmelding 2017 for Oppdal Kulturhus KF 

Vedlegg: 
1. Årsmelding 2017 for Oppdal Kulturhus KF 
2. Årsregnskap 2017 for Oppdal Kulturhus KF 
3. Revisjonsberetning 
4. Uttalelse fra kontrollutvalget av 30.04.18 

 
Saksopplysninger 
Oppdal kulturhus KF er organisert som et kommunalt foretak.  Dette innebærer at virksomheten 
avlegger eget særregnskap i henhold til egen forskrift etter kommuneloven.  Forskriftens § 16 sier: 
 

Særregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 
seks måneder etter regnskapsårets slutt.  Vedtaket må angi foretakets anvendelse av 
regnskapsmessig mindreforbruk, eventuelt positivt årsresultat, eller dekning av regnskapsmessig 
merforbruk, eventuell negativt årsresultat.   

Det vises til vedlagte regnskapsoppstillinger med noter, årsmelding, revisjonsberetning, samt kontroll-
utvalgets uttalelse.  I uttalelsen av 30. april heter det: 

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet tilfredsstiller brukernes 
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler.  
Kontrollutvalget har ingen merknader til Oppdal Kulturhus KF’s årsregnskap for 2017.   
 
Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner Oppdal kulturhus KF’s årsregnskap og 
årsberetning for 2017. 

 
Vurdering 

Oppdal Kulturhus KF fikk et netto driftsresultat på kr 240.461,01.  Etter planlagte avsetninger og bruk 
av disposisjonsfond, samt overføringer til investeringsregnskapet ble regnskapet avlagt med et mindre-
forbruk på kr 546.649,23. 



 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018  

 

Behandling 

 

Vedtak 

 
Rådmannens tilråding vedtas enst.  
 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2017 for Oppdal Kulturhus KF slik det er 
fremlagt.   
 
Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 546.649,23 disponeres slik: 

• Kr 1.004 overføres til dekning av udekket investering i 2017  
• Kr 70.000 skal gå til årets egenkapitalinnskudd KLP 
• Kr 475.645,23 (overskytende) avsettes til generelt disposisjonsfond.   

 
 
 
 
Rådmannens tilråding 
 
Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2017 for Oppdal Kulturhus KF slik det er 
fremlagt.   
 

 
Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 546.649,23 disponeres slik: 

• Kr 1.004 overføres til dekning av udekket investering i 2017  
• Kr 70.000 skal gå til årets egenkapitalinnskudd KLP 
• Kr 475.645,23 (overskytende) avsettes til generelt disposisjonsfond.   

 
 
  



 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 
Hanne Snøve HASN/2018/1302-10/210 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 
Kommunestyret 18/51 24.05.2018 

Årsregnskap og årsmelding 2017 for Oppdal Distriktsmedisinske Senter 
KF 

Vedlegg: 
1. Årsmelding 2017 for Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF 
2. Årsregnskap 2017 for Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF 
3. Revisjonsberetning 
4. Uttalelse fra kontrollutvalget av 30.04.18 

 

Saksopplysninger 
Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF er organisert som et kommunalt foretak.  Dette innebærer at 
virksomheten avlegger eget særregnskap i henhold til egen forskrift etter kommuneloven.  Forskriftens 
§ 16 sier at: 
 

Særregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest eks 
måneder etter regnskapsårets slutt.  Vedtaket må angi foretakets anvendelse av regnskapsmessig 
mindreforbruk, eventuelt positivt årsresultat, eller dekning av regnskapsmessig merforbruk, 
eventuell negativt årsresultat.   

 
Det vises til vedlagte regnskapsoppstillinger med noter, årsmelding, revisjonsberetning, samt kontroll-
utvalgets uttalelse.  I uttalelsen av 30.april heter det: 

 
Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet tilfredsstiller brukernes 
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler.  
Kontrollutvalget har ingen øvrige merknader til årsregnskapet.   
 
Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner Oppdal Distriktsmedisinske senter KF’s 
årsregnskap og årsberetning for 2017.  

 

Vurdering 
Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF fikk et netto negativt driftsresultat og et regnskapsmessig 
merforbruk på kr 53.509,70.  Investeringsdelen står med en udekket investering på kr 208. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018  
 



Behandling 
 

Vedtak 
 
Rådmannens tilråding vedtas enst. 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2017 for Oppdal Distriktsmedisinske Senter 
KF slik det er fremlagt.   
 
Det regnskapsmessige merforbruket på kr 53.509,70 samt udekket i investeringsregnskapet kr 208,-, til 
sammen kr 53 717,70 dekkes inn gjennom bruk av foretakets disposisjonsfond. 
 
 
 
 

Rådmannens tilråding 

 
Kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding for 2017 for Oppdal Distriktsmedisinske Senter 
KF slik det er fremlagt.   
 
Det regnskapsmessige merforbruket på kr 53.509,70 samt udekket i investeringsregnskapet kr 208,-, til 
sammen kr 53 717,70 dekkes inn gjennom bruk av foretakets disposisjonsfond.   
 
 
 



Avviksrutiner  legetjenesten  i  Oppdal  
1.	  juni	  2018	  
13:47	  
	  	  
Emne	   Avviksrutiner	  legetjenesten	  i	  Oppdal	  

Fra	   Frøydis	  Lindstrøm	  

Til	   Norvald	  Veland	  

Sendt	   23.	  mai	  2018	  08:26	  

	  	  
Hei	  Norvald!	  
Beklager	  sen	  tilbakemelding	  om	  avviksrutiner	  men	  etter	  noen	  runder	  kan	  jeg	  melde	  fra	  om	  følgende:	  
Avvikshåndtering	  knyttet	  til	  samhandling	  med	  helseforetak	  om	  pasientbehandling	  meldes	  inn	  til	  
helseforetaket	  og	  føres	  evt	  i	  pasientjournal	  eller	  til	  kommuneoverlege.	  Avvik	  knyttet	  til	  samhandling	  
kan	  være	  tema	  som	  tas	  opp	  i	  møter	  mellom	  kommunen,	  helseforetak	  og	  fylkeslegen.	  Dette	  er	  ikke	  
faste	  møter,	  men	  kan	  initieres	  av	  alle	  parter	  etter	  behov.	  
Avvikshåndtering	  knyttet	  til	  legevakt	  meldes	  til	  kommuneoverlege	  evt	  undertegnede	  (rådgiver	  helse-‐	  
og	  omsorg).	  Avvik	  meldes	  videre	  til	  fylkeslege	  dersom	  avviket	  er	  av	  en	  karakter	  som	  bør	  løftes	  opp	  
pga	  faglig	  uenighet,	  systemsvikt	  el.l.	  
Utover	  dette	  mottas	  klager	  fra	  pasienter	  som	  håndteres	  av	  kommunelege	  evt	  fylkeslege.	  
Det	  er	  i	  dag	  ikke	  et	  eget	  fagprogram	  som	  håndterer	  avviksbehandling	  for	  legene	  annet	  enn	  
pasientjournaler	  der	  avvik	  knyttet	  til	  pasientbehandling	  skal	  føres.	  
Til	  orientering	  arbeides	  det	  med	  en	  oppdatering	  og	  tydeliggjøring	  av	  retningslinjer	  for	  legers	  
sikkerhet	  i	  vakt.	  
Om	  dette	  ble	  uklart	  må	  du	  bare	  ta	  kontakt	  igjen	  ☺	  
Med	  vennlig	  hilsen	  	  

Frøydis	  Lindstrøm	  	  

Rådgiver	  helse	  og	  omsorg	  	  

Fagansvar	  helse	  	  

Stab	  og	  støtte	  	  

Oppdal	  kommune	  	  

	  	  

 

72401190	  

99642934	  

E-‐post	  

Hjemmeside	  

Facebook	  

 

 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 28/18 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET NV 11.06.18      28/18 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
28/18 Kontrollutvalget 11.06.18  

Eventuelt 

Saksutredning: 
Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 
saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 
behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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	2618 vedl1 Arkivverket rapport pålegg tilsyn 301017
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