
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	  3.	  juni	  2019	  
KL.:	   	   	   	   09:00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
STED:	   	   	   	   Vekst	  Oppdal	  	  AS 
 
	  
	   Saksliste	  
 
SAK NR. INNHOLD 
19/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
20/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 30.04.19 
21/2019 Bedriftsbesøk Vekst Oppdal AS  
22/2019 Orienteringssaker 
23/2019 Eventuelt 
  
 
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 
 
 
Onsdag , 22. mai 2019 
Kontrollutvalg Fjell IKS 

 
 

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



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

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 19/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   03.06.19      19/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
19/19  Kontrollutvalget      03.06.19 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 03.06.19 
 
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 03.06.19 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 
 



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

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 20/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   03.06.19     20/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
20/19  Kontrollutvalget      03.06.19 
 
 
Møteprotokoll fra møte 30.04.19 
 
Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 30.04.19 (vedlagt) 
 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 
Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 30.04.19. Utvalgets medlemmer har i 
svarmail godkjent protokoll. 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.04.19 godkjennes. 
 
  
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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      Oppdal kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:	  	  	  	  	  	  	  Kommunestyresalen,	  Oppdal	  Rådhus	  
Møtedato:	   Tirsdag	  30.	  april	  	  2019	  
Tid:	   	   Kl.	  09:00	  
Saknr.	   	   10	  -‐	  18	  
 
 
Til	  stede	  på	  møtet:	  
	  
Medlemmer:	   	   	   	   	   	   	   Ikke	  møtt:	   	   	   	  
Leder	  Inger	  Lise	  Toftaker	   	   	   	   	   Ketil	  Jacobsen	  
Nestleder	  Asbjørn	  Liberg	   	   	   	   	   	  
Arne	  Braut	  
Elisabeth	  Gulaker	  
 
Vara: 
 
        Morten Olsen 
Andre:	  
Fra	  Kontrollutvalg	  Fjell	  IKS:	   	   Norvald	  Veland	  	  
Fra	  Revisjon	  Fjell	  IKS:	   	   	   Leidulf	  Skarbø	  
Fra	  administrasjon:	   	   	   Økonomisjef	  Elin	  Dolmseth	  (sak	  12/19	  og	  13/19)	  
	   	   	   	   	   Regnskapsleder	  Hanne	  Snøve	  (sak	  12/19	  og	  13/19)	  
Fra	  Oppdal	  kulturhus	  KF	   	   Daglig	  leder	  Inge	  Lauritzen	  	  	  	  	  	  (sak	  13/19)	  
Fra	  Plankontoret	   	   	   Daglig	  leder	  Norunn	  Elise	  Fossum	  (sak	  14/19)	  
	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Møtet	  ble	  avsluttet	  kl.	  12.00	  
	  
Tirsdag,	  	  30.	  april19	   	   	  	  
 
Norvald Veland 
Norvald	  Veland	  
Møtesekretær	  	   	   	   	   	  	  
 
 
Neste	  ordinære	  møte:	  mandag	  	  03.06.19	  	  kl.	  09.00,	  (i	  lokaler	  Vekst	  Oppdal)	  
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10/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 30.04.19 godkjennes. 
 
Behandling: 
Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 30.04.19 godkjennes. 
 
 
 
11/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 04.02.19 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.02.19 godkjennes. 
  
Behandling: 
Sekretariatets forslag vedtas. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.02.19 godkjennes. 
 
 
 
12/2019 Årsregnskap 2018 Oppdal kommune 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kommunes årsregnskap for 2018 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Behandling:  
Økonomisjef og regnskapsleder gjennomgikk hovedtall fra årsregnskapet og 
årsmeldingen for 2018 samt svarte på spørsmål fra utvalget underveis i gjennomgangen. 
Totalt sett kommer årsregnskap med godt resultat for året 2018. 
Revisor kommenterte kort revisjonsberetning, har ingen anmerkninger.  
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kommunes årsregnskap for 2018 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Formannskapets vedtak: 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
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13/2019 Årsregnskap 2018 Oppdal kulturhus KF 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kulturhus KF’s årsregnskap for 2018 
oversendes kommunestyret. 
 
Behandling: 
Daglig leder gjennomgikk hovedtall fra regnskap, besøksutvikling og aktiviteter gjennom 
året.  Det ble spesielt kommentert økte kostnader knyttet til strømforbruk grunnet økt 
strømkostnad utover budsjettert.  Daglig leder svarte på spørsmål underveis fra 
utvalgets medlemmer. 
Revisor kommenterte kort revisjonsberetning, har ingen anmerkninger.  
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kulturhus KF’s årsregnskap for 2018 
oversendes kommunestyret. 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
 
 
14/2019 Plankontoret orienterer om sin virksomhet 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar Plankontorets redegjørelse om deres virksomhet til orientering. 
 
Behandling:  
Daglig leder gjennomgikk og presenterte Plankontorets virksomhet og svarte på spørsmål 
fra utvalget underveis. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tar Plankontorets redegjørelse om deres virksomhet til orientering. 
 
 
 
15/2019 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkrever- 
 funksjonen 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 for Oppdal kommune 
tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Rapporten ble kort kommentert. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 for Oppdal kommune 
tas til etterretning. 
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16/2019 Innkommet sak – Myndighetsutøvelse i plansaker 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Saken tas opp som orientering og om ønske om mer klargjøring av grenser LNF LNFR.  
Leder i utvalget vurderes som konsekvens orienteringssak av kontrollutvalget som ikke 
inhabil. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget oppfordrer til at nytt kommunestyre får opplæring i planprosesser og 
hvem som tar beslutninger i plansaker.  Plankontoret er her en ressurs som bør kunne 
benyttes. 
 
 
 
 
17/2019 Orienteringssaker 
 
Orienteringssak 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  
 

! Kommunestyret behandlet den 07.03.19, sak 19/22,  Årsmelding 2018 for 
kontrollutvalget – Årsmelding tatt til orientering. 
 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 
18/2019 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: 
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 



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

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 21/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   03.06.19      21/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
21/19  Kontrollutvalget      03.06.19 
 
 
 
Bedriftsbesøk Vekst Oppdal Holding AS 
 
Saksdokumenter: 

- Ingen – årsregnskap tidligere utsendt mail 12.04.19 
 
Saksframlegg: 
I møte den 04.02.19 sak 07/19 vedtok kontrollutvalget å gjennomføre 
bedriftsbesøk/virksomhetsbesøk i 2019 ved Vekst Oppdal Holding AS. 
 
Vekst Oppdal AS er 100% eiet av Oppdal kommune og gjennomførte i 2018 omdannelse 
til Vekst Oppdal Holding AS med flere datterselskaper. Samtidig ble samtlige aksjer fra 
Oppdal kommune i Oppdal Distriktmedisinske senter AS overdratt til Vekst Oppdal 
Holding AS. 
 
Samtlige aksjer eies av Oppdal kommune i Vekst Oppdal Holding AS og kontrollutvalget 
kan som følge herav gjennomføre forvaltningsrevisjoner. 
 
Oppdal Distriktmedisinske senter AS har satt i gang bygging av nytt legesenter godkjent 
av kommunestyret i Oppdal kommune. 
 
Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre bedriftsbesøk til Vekst Oppdal Holding AS og få en 
samlet orientering om virksomheten. 
 
Daglig leder Johan Veggen og sekretariatet har avtalt gjennomføring av bedriftsbesøk 
med følgende gjennomføringsplan: 

- Oppmøte i Vekst Oppdal AS sine lokaler, industriområdet kl. 09.00 
- Omvisning 
- Videre til lokaler Spisskammerset i bygg Oppdal Distriktsmed. Senter 
- Daglig leder orienterer og svarer på spørsmål fra utvalget 
- Servering  
- Kontrollutvalget fortsetter møte i lokalene til Spisskammerset fra ca. kl. 11.00 

 
Kontrollutvalget oppfordres til å lese årsmelding og regnskap tidligere utsendt i mail. 
 
Daglig leder, fagansvarlig og tillitsvalgt vil delta fra Vekst Oppdal AS.  
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Vedtak gjøres i etterkant av orientering. 
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 



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

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 22/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   03.06.19      22/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
22/19  Kontrollutvalget      03.06.19 
 
 
 
Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  
 

! Fylkesmannen i Trøndelag – brev av 14.05.19 tilbakemelding klagebehandling 
Solgrenda hyttefelt, Gjevilvassdalen 
- Viser til sak 16/19 møtedato 30.04.19 kontrollutvalget 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



       
       
E-postadresse: 
fmtlpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.fylkesmannen.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  14.05.2019  2019/1864 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

  
  
  
 
 
  

Børge Dahle 
 
  
 

  

Solgrenda hyttefelt, Gjevilvassdalen i Oppdal - tilbakemelding fra 
Fylkesmannen 

Vi viser til deres brev datert 12.11.2018 stilet til Fylkesmannens Klima- og miljøavd. og 
Kommunalavd., som ble overlevert på møte hos Fylkesmannen 21.03.2019. 
 
Solgrenda hytteområde ble vedtatt av kommunen etter klagebehandling hos Fylkesmannen i 2017. 
Det kom inn to klager på planvedtaket. Kommunen opprettholdt vedtaket med to endringer i 
bestemmelsene til planen, etter å ha vurdert klagene. Det ble gjort i vedtak av 3.4.2017. Saken ble 
deretter oversendt til Fylkesmannen for endelig klagebehandling. Fylkesmannen stadfestet 
kommunens vedtak om å godkjenne reguleringsplanen for Solgrenda hyttefelt, og er slik sett avklart. 
 
Området ble ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel endret fra LNF‐formål til 
fritidsbebyggelse, og reguleringsplanen var således i tråd med overordnet plan da den ble sendt på 
høring. 
 
Vi kan ikke se at opplysningene mottatt i brev datert 12.11.2018 har et slikt innhold, at det gir 
grunnlag for endring av de vedtak som Fylkesmannen tidligere har fattet i saken. 
 
 
Med hilsen 
 
Kjetil Ollestad (e.f.) 
Seksjonsleder juridisk seksjon 

  
 
Harald Høydal 
seksjonsleder planseksjonen 

Kommunal- og justisavdelingen  Klima- og miljøavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 



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

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 23/19 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   03.06.19      23/19 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
23/19  Kontrollutvalget      03.06.19 
 
 
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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