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 Saksliste 
 

SAK NR. INNHOLD 

01/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 02.12.19 

03/2020 Dialogmøte med ordfører  

04/2020 Årsmelding for 2019 

05/2020   Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Fastsetting av gebyrer 

for betaling oppmålingsforretninger og byggesaker” 

06/2020 Orientering om utbedring av mugg- og soppskader ved BOAS 1 og 

hvordan beboere er informert og ivaretatt. 

07/2020 Initiering av virksomhetsbesøk  

08/2020 Vurdering av revisors uavhengighet 

09/2020 Orienteringssaker 

10/2020 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). 
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Ketil Jacobsen 

Leder i Kontrollutvalget i Oppdal 
 

 

Fredag , 24. januar 2020 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

 

Ragnhild Aashaug    
 

 

Kopi:  Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn 

 



 MØTEBOK 
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 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 01/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  RA   03.02.20      01/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

01/20  Kontrollutvalget      03.02.20 

 

 

Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 03.02.20 

 

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 03.02.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 02/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 03.02.20     02/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

02/20  Kontrollutvalget 03.02.20 

Møteprotokoll fra møte 02.12.19 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 02.12.19 (vedlagt)

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 02.12.19 Utvalgets medlemmer har i 

svarmail godkjent protokoll. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.12.19 godkjennes. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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      Oppdal kommune 

MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:   Kommunestyresalen, Oppdal Rådhus 
Møtedato: Mandag 2. deseember  2019 
Tid: Kl. 11:00 
Saknr.  32 - 38 

Til stede på møtet: 

Medlemmer:  Ikke møtt: 
Leder Kjetil Jacobsen  
Nestleder Håvard Killi Gravaune 
Inger Lise Toftaker  
Ola Tor Vagnildhaug  
Jenny Bjørkås  Fratrådte etter introduksjonen 

Vara som deltok på hele møtet: 
Torbjørn Mikkelsen. Møtte i stedet for Jenny Bjørkås. 

Vara som deltok på introduksjonen: 

Lisbeth Synnes Mellemseter 
Erik Skjøtskift 
Liv Ulvund Bjørgum 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Norvald Veland og Ragnhild Aashaug 
Fra Revisjon Fjell IKS:  Leidulf Skarbø 
Fra administrasjonen  Ordfører Geir Arild Espnes(deltok under introduksjon) 

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen(deltok under 
introduksjon)  

Møtet ble avsluttet kl. 14.30 

Mandag,  2. desember 2019 

Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug 
Møtesekretær  

Neste ordinære møte: 3.februar 2020 kl 1100 

vedlegg
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32/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 02.12.19 godkjennes. 

Behandling: 

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 02.12.19 godkjennes. 

33/2019 Møteprotokoll fra møte 23.09.19 til orientering 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 23.09.19 tas til orientering. 

Behandling: 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Protokollen pleier å sendes ut til alle medlemmer i etterkant av møtet for godkjenning. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 23.09.19 tas til orientering. 

34/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Oppdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon 

Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20. 

Planen skal gjelde til fra år 2020 til og med 2024. 

Behandling: 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Oppdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon 

Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20. 

Planen skal gjelde til fra år 2020 til og med 2024. 

vedlegg
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35/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Oppdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. 

Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20 

Planen skal gjelde fra år 2020 til år 2024. 

Behandling: 

Ulike spørsmål rundt eierskap ble diskutert. 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Oppdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. 

Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20 

Planen skal gjelde fra år 2020 til år 2024. 

36/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 
2020

Sekretariatets forslag til vedtak/innstilling til kommunestyret: 

Årsplan for 2020 vedtas.  

 Møtene starter til vanlig kl. 11.00

 Møtestedet er til vanlig Oppdal rådhus

 Møtedatoene er:

o Mandag 03.02.20

o Mandag 27.04.20

o Mandag 08.05.20 (virksomhetsbesøk)

o Mandag 28.09.20

o Mandag 30.11.20

Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 

Behandling: 

Møtet i mai endres til juni med samme dato. 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt med endring av møte i mai til juni. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsplan for 2020 vedtas.  

 Møtene starter til vanlig kl. 11.00

 Møtestedet er til vanlig Oppdal rådhus

 Møtedatoene er:

o Mandag 03.02.20

o Mandag 27.04.20

o Mandag 08.06.20 (virksomhetsbesøk)

o Mandag 28.09.20

o Mandag 30.11.20

vedlegg
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Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 

37/2019 Orienteringssaker 

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget: 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet: 

 Orienteringssak 1:  Ny forskrift om kontrollutvalg

o Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon trådte i kraft fra og med det

konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved

oppstart av valgperioden 2019–2023. Forskriften er vedlagt for gjennomgang

og kan også leses her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-06-17-

904

 Orienteringssak 2: NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 2020

o Vedlagt program og invitasjon til NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 2020 som

av holdes på Gardemoen 29. – 30. januar 2020.

Kontrollutvalget oppfordres til å vurdere deltakelse/påmelding.

Program/påmelding:

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Deltagelse på konferansen ble diskutert. Deltagelse anbefales, og de som er interessert 

melder fra til Ragnhild for registrering. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

38/2019 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: 

SAK 1: Kommunedirektøren stilte spørsmål ved om det er ønskelig at han deltar på 

møtene.  

Utvalget diskuterte saken. 

Utvalget takker for tilbudet, men ønsker å invitere kommunedirektøren etter avtale i 

aktuelle saker. 

vedlegg
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SAK 2: Kontrollutvalgsmedlem Jenny Bjørkås er ansatt i Oppdal kommune og er dermed 

i følge kommunelovens §23 pkt. f, ikke valgbar til kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å gjennomføre et nyvalg av 

kontrollutvalget så raskt som mulig. 

SAK 3: Sopp- og råteskader ved BOAS. 

Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren på neste møte om 

hvordan informasjon til beboere og ansatte ved BOAS er gitt, og hvordan beboere er 

ivaretatt.  

vedlegg
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Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 03/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 03.02.20      03/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

03/20  Kontrollutvalget 03.02.20 

Dialogmøte med ordfører 

Saksdokumenter: 

- Eierskapsmelding del 1 - Oppdal kommunes eierskapspolitikk(vedlegg 1)

- Eierskapsmelding del 2 - spesifikk for selskaper. Aktuelle sider uttrekt (vedlegg 2)

- PS 59/2019 og PS 182/2019 Formannskapets og kommunestyrets behandling av

søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb (vedlegg 3)

- PS 2/2020 Formannskapet, Oppdal næringshus – valg av styre (vedlegg 4)

- Møteprotokoll generalforsamling Oppdal næringshus, 08.01.20 (vedlegg 5)

- Møteprotokoll generalforsamling Oppdal næringshus 21.01.20 (vedlegg 6)

Saksframlegg: 

Fokus på samhandling mellom kontrollutvalg, sekretariat, revisjon, ordfører og 

administrasjonssjef kan medvirke til at kontrollutvalget lykkes med kontrollarbeidet sitt, 

og at arbeidet får tilstrekkelig forankring og effekt i kommunen. 

God kommunikasjon med politisk ledelse er derfor avgjørende for at kontrollutvalget skal 

kunne fylle rollen sin.  

Selv om ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget kan det være en fordel med et 

særskilt dialogmøte hvor det som kan være spesifikke problemstillinger drøftes.  

Det at ordføreren deltar på kontrollutvalgsmøte, er med på å synliggjøre at 

kontrollutvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan. Dette gir anledning til direkte 

dialog, der kontrollutvalg og ordfører kan utveksle informasjon og oppdatere hverandre 

på aktuelle saker.  

Dialogmøtet var satt opp på kontrollutvalgets første møte i møteplanen, og ordfører har 

takket ja til kontrollutvalgets invitasjon til dagens møte. 

Sekretariatet har i samarbeid med kontrollutvalgets leder lagt frem noen punkter for 

ordfører som det er ønskelig at ordfører er forberedt på å si litt om. Disse punktene er: 

 Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Hvilke forventninger har

kommunestyret til utvalget? Er det områder ordfører ønsker at kontrollutvalget

skal ha ekstra fokus på?

 Hvordan er samspill mellom rådmann/ordfører når det gjelder oppfølging av

politiske vedtak?  Finnes det en oppfølgingsoversikt av politiske vedtak?

 For å sikre en god rollefordeling mellom kommunen som eier på den ene siden, og

styret og daglige ledelse på den andre siden, er det viktig å utarbeide gode

styringsdokumenter (som eierskapsmelding, vedtekter og avtaler) med et klart

formål til sine eierskap.

Ut fra dette ønsker kontrollutvalget å få en nærmere informasjon om

kommunestyrets vedtak i sak PS 19/182 knyttet til Oppdal næringshus.
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Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 03/2020 

o Hva er bakgrunnen for at dette vedtaket ble gjort

o Vurderer ordfører dette som et vedtak i tråd med Oppdal kommune sin

eierskapsmelding? Hadde kommunestyret noe diskusjon knyttet til

utøvelsen av sitt eierskap knyttet til denne saken?

o Hva har skjedd i denne saken, og hvordan følges dette vedtaket opp i dag?

 Aktuelle saker i Oppdal kommune

For at kontrollutvalget skal få en bedre bakgrunn for Oppdal kommune sin eierstrategi og 

eierstyring, så er disse styringsdokumentene lagt ved som vedlegg 1 og 2.  

Vedtakene som er gjort i forbindelse med Oppdal næringshus er lagt ved i vedlegg 3 og 

4. Det har i den forbindelse vært avholdt ekstraordinære generalforsamlinger i Oppdal

næringshus, og disse protokollene er lagt ved som vedlegg 5 og 6.

Saksvurdering: 

Ut fra dialogen i møtet kan man komme man frem til saker eller områder som man 

ønsker å fortsette dialogen på. Kontrollutvalget kan også gjøre vedtak knyttet til de 

spesifikke temaene som er satt opp.   

Kontrollutvalgets vedtak formes på bakgrunn av dialogen i møte, og saken legges fram 

uten forslag til vedtak. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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OPPDAL KOMMUNES 
EIERSKAPSPOLITIKK 

EIERSKAPSMELDING, 
DEL 1 – 2018 

Vedtatt i Kommunestyret 22.mars 2018 – sak 18/24 

vedlegg
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1. Innledning
Oppdal kommunes eiermelding er et redskap for kommunestyret for utøvelse av en målrettet, 
forutsigbar og langsiktig eierskapspolitikk. Eiermeldingen skal bidra til god politisk styring og kontroll 
samt gi rammene for hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap. 

Eierskapsmelding del 1 er overordnet og prinsipiell, og tydeliggjør kommunens eierskapspolitikk 
generelt. Eierskapsmelding del 2 inneholder eierstrategier for selskap kommunen har eierinteresser i 
spesielt. Eierstrategier skal blant annet etablere mål med eierskapet, utbytte og 
avkastningsforventninger, føringer for strategisk utvikling, og er således et viktig politisk verktøy. 
Videre etableres og utarbeides årlig eierberetning for kontroll og oppfølgning. 

Forventningene gitt i eierskapsmelding del 1 gjelder for alle selskaper Oppdal kommune har 
eierinteresser i. Dette omfatter heleide og deleide aksjeselskaper, kommunale foretak og 
interkommunale selskaper. 

Gjennom eierskapsmeldingen etablerer kommunestyret eierskapsstyringen, herunder de 
overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av sine eierposisjoner. Eiermeldingen legger 
videre rammeverket for oppfølging av selskapene.

vedlegg 1
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2. Omfanget av eierskapet
Oppdal kommune har direkte eierskap i til sammen 19 aksjeselskap (AS) og interkommunale selskap 
(IKS). 
Kommunen har to kommunale foretak (KF)1. Oppdal kommune har videre egenkapitalinnskudd i KLP. 
Kommunen har ikke eierskap gjennom aksjefond eller stiftelser. 

Tabell 1: Omfang av Oppdal kommunes eierskap. Tall per 31.12.2016 

3. Selskapsformer
I de tilfeller selskapsdannelse er aktuelt, står kommunen i prinsippet fritt til selv å velge 
selskapsform. Ved vurderingen av hvilken selskapsform som er mest formålstjenlig, vil flere tema 
være aktuelle. Som et minimum bør følgende vurderes:  

• Muligheten for politisk styring

• Økonomisk ansvar og risiko for kommunen

• Selskapets frihet og fleksibilitet

• Juridisk status (forvaltningslov, offentlighetslov, anskaffelsesregler, MVA- og skattelov)

1 Kommunestyre har vedtatt å avvikle ODMS KF 

vedlegg 1
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Muligheten for styring og kontroll kan illustreres slik:

Kommunal 
enhet 

Kommunalt 
foretak 

Vertskommune §27-samarbeid  IKS  AS  Stiftelse 

©Stein Arve 

3.1 Kommunale foretak (KF) 

Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt, og er underlagt kommunestyret som 
øverste myndighet. Gjennom vedtektenes formålsbestemmelser fastsetter kommunestyret den 
virksomheten som foretaket skal drive og den ytre rammen for styrets myndighet. Kommunestyret 
kan gjennom vedtektene, eller andre typer vedtak, gi bindende pålegg for foretaket. Rådmannen har 
begrenset tilsynsmyndighet over for foretakene.  

Reglene om kommunale foretak tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig organisering 
av kommunale oppgaver. Organisasjonsformen benyttes som regel når både forretningsmessige og 
samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Det er imidlertid ikke begrensninger i selve loven med hensyn 
til hvilke oppgaver kommunen kan legge inn i et kommunalt foretak.  

Foretaket skal ha vedtekter som angir foretakets formål. I vedtektene kan det fastsettes at styrets 
vedtak i nærmere angitte saker må være godkjent av kommunestyret selv for å være bindende for 
kommunen.  

Foretaket skal ledes av et styre med alminnelig myndighet til å treffe avgjørelser i foretakets saker. 

Dersom ikke annet er bestemt, er det kommunestyret selv som velger styremedlemmer. Etter 

kommunelovens § 69 kan styrets selvstendige myndighet begrenses ved vedtektsbestemmelser som 

fastsetter at nærmere angitte saker må være godkjent av kommunestyret for å være bindende for 

kommunen. 

Styret i foretaket ansetter daglig leder. Daglig leder står i et direkte underordnings- og ansvarsforhold 
til styret, og har ansvaret for foretakets daglige drift.  

Et kommunalt foretak er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Dette betyr at kommunens 
budsjett setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er bundet av kommunens budsjett. 
Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser, og kommunen er kontraktsmotpart i de avtaler 
som foretaket inngår.  

Kommunestyrets styrings- og kontrollmuligheter er mer omfattende enn i selvstendige selskaper. 

Forskriften til Kommuneloven gir regler om årsbudsjett og økonomiplan og krav til årsregnskap og 

årsberetning. Kontrollutvalget skal behandle regnskap og årsberetning før disse går til 

kommunestyret. Kommunale foretak har en selvstendig stilling i forhold til kommunens 

administrasjon. Rådmannen har ikke instruksjonsmyndighet overfor daglig leder, men derimot en 

kontrollfunksjon. Som en del av dette kan rådmannen instruere daglig leder om å utsette 

Sterk politisk styring 
og kontroll

Svak politisk styring 
og kontroll
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iverksettingen av en sak til den har blitt behandlet av kommunestyret. Rådmannen skal i slike saker 

legge frem sin vurdering og innstilling til kommunestyret. 

3.2 Vertskommunesamarbeid 
Vertskommuneløsninger er hjemlet i kommunelovens § 28. Modellen er utviklet for samarbeid 
mellom kommuner på områder av forvaltningsmessig karakter, og har som mål å legge til rette for 
samarbeid om kommunens lovpålagte kjerneområder. Organiseringen har to varianter:  

• Administrativt vertskommunesamarbeid (§ 28b)
• Vertskommune med en felles folkevalgt nemnd (§ 28c)

På områder hvor beslutninger er av prinsipiell betydning med stor grad av skjønnsutøvelse skal 
modellen med felles folkevalgt nemnd benyttes. Denne nemnda har da ansvaret for at oppgavene 
blir løst innenfor rammen av delegasjon fra deltakerkommunene, som blir regulert gjennom en 
avtale. Kommunestyrene skal delegere samme type kompetanse til nemnda. Nemnda kan igjen 
delegere myndighet til vertskommunens administrasjon til å treffe vedtak i enkeltsaker eller type 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. Folkevalgte organ i vertskommunen har ikke instruksjons- 
eller omgjørelsesmyndighet på avtalens virkeområde, men en samarbeidskommune kan gi 
vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndigheten i saker som gjelder alene for 
samarbeidskommunen eller berørte innbyggere.  

Tilsvarende skal den administrative modellen benyttes på områder der det vurderes at løpende 
beslutninger ikke er av prinsipiell betydning. Her delegeres ansvar for oppgavene direkte fra 
administrasjonen i deltakerkommunen til administrasjonen i vertskommunen.  

I et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en samarbeidsavtale. Avtalen skal vedtas av 
kommunestyret selv. Avtalen skal som minimum inneholde følgende:  

• Deltakere og hvilken kommune som er vertskommune

• Hvilke oppgaver og avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen

• Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet

• Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen

• Det økonomiske oppgjøret mellom deltakerkommunene og vertskommunen

• Nærmere regler om uttreden og avvikling av samarbeidet

I avtale om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal avtalen også inneholde bestemmelser 
om antall representanter i nemnda fra den enkelte deltaker.  

Det er vertskommunen som er arbeidsgiver for oppgavene som er lagt til vertskommunen både for 

modellen med og uten nemnd. Et samarbeid vil som oftest medføre at vertskommunen får økt behov 

for arbeidskraft. Som oftest vil arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse 

komme til anvendelse, slik at vertskommunen har plikt til å ansette personale fra 

deltakerkommunene. 

3.3 Interkommunalt samarbeid (§ 27-selskap) 
§ 27 i kommuneloven har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller fylkeskommuner
når samarbeidet er organisert med eget styre. Gjennom vedtektene kan et interkommunalt
samarbeid gis ansvar og myndighet slik at det er et eget rettssubjekt, men dette er ikke noe krav.
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Samarbeidsformen er utformet med tanke på driftsmessig og administrativ samarbeid, og offentlig 
myndighetsutøvelse kan ikke være omfattet.  

Styret for interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men den 
må være begrenset til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Styrets rolle i 
forhold til samarbeidskommunene må utformes i vedtektene. Et interkommunalt samarbeid er 
underlagt forvaltningslovens regler om saksbehandling, inhabilitet, taushetsplikt osv.  

Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av styre. Det interkommunale styret kan bare kunne 
handle på vegne av deltakerne i medhold av fullmakter fra kommunestyret.  

Vedtektene skal inneholde bestemmelser om formål, hvor vidt deltakerkommunene skal gjøre 
innskudd, og hvor vidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne 
økonomiske forpliktelser. Bestemmelser om eierstyring kan innarbeides i vedtektene, for eksempel 
om at enkelte typer saker skal legges frem for deltakerkommunene før styret fatter vedtak i saken.  

3.4 Interkommunale selskaper (IKS) 
Kommunesamarbeid kan organiseres etter loven om interkommunale selskaper. Et IKS er et eget 
rettssubjekt, som både rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. Selskapet har følgelig 
sin egen formue og sine egne inntekter, og svarer selv for sine forpliktelser. Det er selskapet selv som 
inngår og er part i avtaler.  

Det er bare kommuner og fylkeskommuner som kan være deltakere i et IKS. Det skal opprettes en 

selskapsavtale, som blant annet angir selskapets formål, deltakere, den enkelte deltakers eierandel i 

selskapet, antall styremedlemmer og antall medlemmer i representantskapet. 

Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst en 
deltaker. Representantskapet oppnevnes av deltakernes kommunestyrer, og er selskapets øverste 
organ. Kommunestyret har instruksjonsmyndighet over for egne representanter. Representantskapet 
vedtar selskapets budsjett, men dersom budsjettet forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke 
vedtaket endelig før budsjettet er behandlet etter kommunelovens regler.  

Styret velges av representantskapet. Styret har ansvaret for at selskapet drives i samsvar med 
selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjettet og andre rammer som blir fastsatt av 
representantskapet. Styret ansetter daglig leder, med mindre selskapsavtalen sier at dette skal gjøres 
av representantskapet. Lederen står i direkte linje under styret, som over seg har 
representantskapet, der medlemmene er ansvarlig over for de kommunestyrene som har valgt dem. 
Den enkelte deltaker- kommune kan dermed ikke utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets 
styre eller administrasjon.  
Hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar for en brøkdel av selskapets økonomiske forpliktelser. 
Gjennom selskapsavtalen kan ansvaret begrenses, men samlet skal deltakernes ansvarsandeler 
summere seg til selskapets samlede forpliktelser.  

3.5 Aksjeselskap (AS) 
Et AS er regulert av aksjeloven. Selskapet er et eget rettssubjekt, hvor ingen av deltakerne har 
personlig ansvar for selskapets forpliktelser, men bare den innskutte kapitalen. Loven er utformet 
med tanke på virksomhet som har egne inntekter og som driver næringsvirksomhet. Et aksjeselskap 
som ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser skal tas under konkursbehandling. Et motstykke til 
ansvarsbegrensningen er at selskapets eiere ikke rår fritt over selskapets inntekter og formue.  
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Loven setter ingen grenser for hvem som kan være aksjeeiere. Selskapsformen kan derfor være 
tjenlig når man ønsker å ha ulike grupper av eiere, og når kommunen ønsker å ha et helt avklart 
begrenset ansvar. De kommunalrettslige reglene om hvilke kommunale oppgaver som kan overlates 
til andre kan sette grenser for hva slags virksomhet et aksjeselskap med kommunal deltakelse kan 
utøve.  

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, og kan treffe vedtak i alle selskapssaker med 
mindre loven forbeholder avgjørelsesmyndigheten til andre organer. I generalforsamlinger møter 
kommunen normalt med én person. Kommunestyret kan før generalforsamlingen avholdes treffe 
vedtak som binder opp representantens stemmegivning på generalforsamlingen. I selskap hvor 
kommunen eier samtlige aksjer, kan kommunestyret beslutte at et samlet kommunestyre skal 
utgjøre generalforsamlingen.  

Kommunestyret eller andre kommunale organ har gjennom aksjeloven ingen dirkete innflytelse på 
hvordan et kommunalt aksjeselskap skal forvaltes. Det kan imidlertid vedtektsfestes at visse saker 
skal behandles av generalforsamlingen. En kommune kan imidlertid øve innflytelse på selskapets drift 
også på andre måter:  

• Dersom selskapet mottar kommunalt tilskudd, kan det settes vilkår for støtten.

• Kommunen kan øve innflytelse gjennom i egenskap av sin rolle som offentlig myndighet ved
ulike kommunale tillatelser og reguleringer etter alminnelige offentligrettslige regler.

• Aksjeloven er ikke til hinder for uformell kontakt mellom politisk nivå og selskapet styre.

Gjennom eierskapsmelding kan kommunen signalisere over for styre og daglig leder hvilke 
forventninger kommunestyret har til selskapet.  Styret har det overordnede ansvaret for 
forvaltningen av selskapet, ansetter daglig leder, og er daglig leders overordnede.  

4. Eierskapspolitikk

4.1 Formålet med kommunal eierskapspolitikk 
Styringsmessing innebærer selskapsorganisering en endring fra direkte til indirekte politisk styring. 
Lovfestede bestemmelser og vanlige normer om god eierstyring setter grenser for hvor mye 
kommunene som eier disse selskapene kan og bør involvere seg i selskapenes virksomhet. Det vil si 
at slik disse selskapene er organisert, skal selskapets ledende organer ha betydelig grad av frihet til å 
drive virksomheten. Eierskapspolitikk er derfor til for å sikre at kommunestyret har overordnet politisk 
styring og kontroll, samtidig som selskap og foretak kan drive på en forretningsmessig effektiv måte. 

Det er ulike motiver for eierskap : 

4.1.1 Finansielt motivert 
Selskap hvor motiv og hovedbegrunnelse for eierskapet er muligheten for økonomisk utbytte av 
innskutt kapital og avgrensing av kommunen sin økonomiske risiko. Formålet er naturlig for selskap 
som er forretningsmessig orientert og hvor bedriftsøkonomiske kriterier for lønnsomhet ligger til grunn 
for selskapet sitt arbeid.  

4.1.2 Politisk motivert 
Selskap hvor motiv og hovedbegrunnelse for eierskapet er et strategisk valg av å posisjonere 
kommunen/regionen. Verken økonomi, hensynet til tjenesteyting eller lignende ligger som 
begrunnelse for denne kategori eierskap.  

4.1.3 Effektivisering av tjenesteproduksjon 
Selskap som i hovedsak er motivert og grunngitt med forventning om mer effektiv tjenesteproduksjon 
og bedre forvaltning av anleggsmidler enn ved å yte tjenesten selv.  
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4.1.4 Samfunnsøkonomisk motivert 
Selskap som er motivert og grunngitt i at kommunen gjennom slike selskap vil oppnå totalt sett mer 
samfunnsøkonomisk gunstig resultat/ gjennomføring av oppgaver.  
Offentlig engasjement og styring i oppgaveløsingen vil stå sentralt i begrunnelsen for slike selskap.  

4.1.5 Regionalpolitisk posisjon 
Selskap som er motivert og grunngitt i at kommunen og regionen sine vilkår og posisjon til å 
gjennomføre oppgaver i anledning andre regioner og nasjonalt. Her kan og posisjon for å utløse 
statlige midler /prioriteringer være en del av begrunnelsen. 

Ved fremtidige saker om mulig selskapsdannelse skal de ovenstående fem motivene benyttes i 
vurderinger av motiver og formål med selskapet. Dette skal tydelig fremgå av beslutningsunderlaget 
som fremlegges for kommunestyret. 

4.2 Oppdal kommunes eierskapspolitikk 
Eierskapspolitikken omfatter alle systemer, prinsipper, retningslinjer og rutiner som skal bidra til at 
kommunen realiserer målene med selskapsorganiseringen. De ulike elementene i eierskapspolitikken 
skal sikre at kommunen utøver et aktivt, langsiktig og forutsigbart eierskap. 

Målet med Oppdal kommunes eierskapspolitikk (strategi) er å tydeliggjøre kommunens krav til 
selskapenes virksomhet. De selskapsspesifikke eierstrategiene gir blant annet uttrykk for kommunens 
mål med eierskapet og forventninger til selskapets virksomhet. Eierskapspolitikken skal således bidra 
til å sikre at kommunen realiserer målene som ligger til grunn for eierskapet. 
Oppdal kommune ønsker å utøve aktiv eierskapsutøvelse gjennom å videreutvikle kommunens 
eierskapspolitikk. 

Oppdal kommune skal ikke være eier i selskaper som kommunen ikke har direkte nytte av.  
Kommunen har engasjert seg på eiersiden i selskap som kan sies å gi indirekte nytte for kommunen. 
Dette gjelder blant annet Mediehuset OPP AS og Trøndelag reiseliv AS. Kommunestyret har vedtatt å 
selge sine aksjer i Mediehuset OPP AS. Eierposten i Trøndelag reiseliv AS foreslås solgt til lokalt 
næringsliv (se del 2.11), da virksomheten til selskapet er mer tilrettelagt for næringsdrivende og 
næringsorganisasjoner enn kommunen. For selskap hvor motivasjonen til selskapsdannelse er 
politisk eller regionalpolitisk (se ovenfor) er det et mål at kommunen selger seg ut etter tre til fem år. 

4.2.1 Prinsipper for eierstyring 
Prinsipper for eierstyring 
1) Kommunen skal gjennom aktiv eierstyring etablere eierskapspolitikken og de selskapsspesifikke

eierskapsstrategier, samt følge opp eierskapet gjennom eierberetning og eiermøter.

2) Kommunen definerer langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise
eierstrategier. Styret er ansvarlig for realisering av målene.

3) Oppdal kommune skal, som hovedregel, delta i og fremme eierinteressene i generalforsamling,
representantskap og eiermøter.

4) Kommunen skal sette krav til avkastning, utbytte og effektiv drift til selskap med kommersielle
målsettinger og som operer i et konkurransemarked. For foretak eller selskap der det foreligger
andre spesifikt definerte mål, vil utbyttekravet suppleres eller erstattes av andre mål.

5) Kommunen skal medvirke til at styret sørger for effektiv virksomhetsstyring og internkontroll.
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6) Kommunen skal medvirke til at styret er komplementært med hensyn til kompetanse, kapasitet
og mangfold ut fra selskapets/foretakets egenart og kommunens formål med eierskapet.

7) Rådmannen selv skal som hovedregel ikke sitte i styrer der kommunen er dominerende eier..
Økonomisjefen skal ikke sitte i styre i kommunale foretak.

8) Kommunen skal medvirke til at styrets godtgjøring er på moderat nivå, som fremstår som rimelig
ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet.

9) Kommunen skal medvirke til å hindre kryssubsidiering mellom skjermet virksomhet og
konkurranseutsatt virksomhet i kommunal regi.

10) Kommunenes eierskap skal fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og bærekraftig
samfunnsutvikling.

I det følgende vil det gis en nærmere redegjørelse for prinsippene. 

4.2.1.1 Aktiv eierstyring 

Avkastningskrav 
Det skilles mellom finansiell avkastning og samfunnsøkonomisk avkastning. Finansiell avkastning kan 
være i prosent i forhold til innskutt kapital eller egenkapital. Samfunnsøkonomisk avkasting kan 
måles som nye arbeidsplasser, direkte og indirekte, arbeidsinkludering, brukertilfredshet, bidrag til 
næringsutvikling eller som ekstra innbyggervekst utover ordinære prognoser. 
For selskap som opererer i konkurranse med andre bør det stilles krav til en markedsmessig 
avkastning. Oppdal kommune ønsker en positiv verdiutvikling for sine investeringer og samtidig bør 
det være en tydelig målsetning at selskapene oppnår en markedsmessig avkastning på investert 
kapital. Med avkastningsmål menes den avkastningen eier kan forvente å få på sine investeringer 
over tid sett i forhold til investeringens risiko. Avkastningskravene kan påvirke kapitalstrukturen i 
selskapet, og skal således utformes slik at de fremmer en hensiktsmessig kapitalstruktur. 
Avkastningskravene for selskap med forretningsmessige mål kan for eksempel fastsettes med 
utgangspunkt i følgende forenklet versjon av kapitalverdimodellen; Avkastningskrav = risikofri rente + 
risikopremie. Modellen illustrerer alternativkostnaden knyttet til investeringen. 

Utbytteforventninger 
Oppdal kommune skal gi et tydelig utrykk for forventninger til selskapets utbytte. 
Utbytteforventninger skal reflektere hva kommunen som eier mener er en riktig balanse mellom 
utbytte og tilbakeholdt overskudd. Et sentralt hensyn ved fastsetting av utbytte er at selskapet bør 
ha en egenkapital som er tilpasset virksomhetens mål, strategi og risikoprofil. Vedtatte 
utbytteforventninger kommuniseres til selskapenes styrer i de selskapene der det er aktuelt. Utbytte 
i aksjeselskaper, hvor det er anledning til dette, bør være minst 1 % mer enn alternativ plassering i 
pengemarkedet. 

Effektiv drift 
Ulike selskapsformer er valgt for å realisere ulike formål. For selskaper som opererer i et kommersielt 
marked vil det stilles krav til både avkastning- og effektivitet. For selskaper hvor det foreligger andre 
spesifikt definerte mål, og som ikke opererer i et marked, vil det kun stilles forventninger til 
effektivitet. Eksempelvis er ivaretakelse av særskilte samfunnsoppgaver en bedre målsetting enn 
rene resultatkrav i noen tilfeller. Videre kan det også bli gjennomført benchmarking, det vil si 
resultatmåling i en komparativ sammenligning med andre selskaper i samme bransje. Fellesnevneren 
for kravene er at de skal legge til rette for en langsiktig verdiskapning. 
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Datterselskap 
Selskapene og foretakene som Oppdal kommune er majoritetseier i kan opprette datterselskap. For å 
sikre at eventuelle datterselskap av selskaper og foretak som kommunen har direkte eierskap i også 
følger den eierskapspolitikk som kommunen har vedtatt, skal det det ved etablering redegjøres for 
hvordan eierskapspolitikken skal utøves i datterselskapet. 

Selskapet skal behandle eierne likt 

 Selskapet/foretaket skal gi dekkende informasjon i god tid om saker som er til behandling, og
saksdokumentene bør være utførlig nok til at eierne kan ta stilling til alle saker som skal
behandles.

 I aksjeselskaper bør innkalling og saksdokumenter til generalforsamling sendes minst fire uker før
generalforsamlingen.

 For interkommunale selskaper skal innkalling og saksdokumenter til representantskapsmøte
sendes minst fire uker før møtet skal holdes.

 For de kommunale foretakene skal innkalling og saksdokumenter til styret sendes ut minst 1 uke
før møtet holdes

 Innkallinger til representantskap og generalforsamling skal sendes til rådmann og ordfører i
eierkommunen som del av ordinær utsendelse.

4.2.1.2 Effektiv virksomhetsstyring og internkontroll 

Oppdal kommune har interesse av at alle styrer i selskapene som kommunen eier helt eller delvis, 
har en aktiv holdning til egen styring og kontroll av selskapet. Virksomhetsstyring er summen av de 
strukturer, prosesser og verktøy som brukes av selskapsledelsen for å styre aktivitet, ressurser og 
risikoeksponering i virksomheten for å oppnå målene eier har for eierskapet gjennom eierstrategien. 
For at virksomhetsstyringen skal bli effektiv, må den følge opp både måloppnåelse og usikkerhet på 
en strukturert og hensiktsmessig måte fra eierstrategi til operativ drift. 

Oppdal kommune stiller derfor følgende krav: 

 Selskapsledelsen har en tydelig strategi. De har en tydelig kobling mellom strategi og
operative planer – styringsprosesser og styringsinformasjon, som sikrer at strategiske valg
gjenspeiles i prioriteringer og operative planer

 Selskapsledelsen har utarbeidet rutiner for internkontroll og oppfølging

 For de kommunalt heleide selskaper gjelder et følg- eller forklar prinsipp. Det innebærer at
kommunens reglementer gjelder for selskapene og det må kunne forklares om de ikke følges

 Selskapene skal ha gode rutiner for innkjøp som reduserer risiko for mislighold

 Selskapet/foretaket skal i årsmeldingen redegjøre for hvordan kommunestyrevedtak, som er
relevant for selskapet/foretaket, er fulgt opp. Styret skal gi en samlet redegjørelse i henhold
til overnevnte punkter i en årsrapport som skal til eierorgan som en del av rapporteringen.
Dersom dette ikke er gjort skal det forklares.

 Det er naturlig at styrets ansvar, møteintensitet, eventuelt andre arbeidsoppgaver og
kompetansekrav synliggjøres i årsmeldinga.

4.2.1.3 Styre 

Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å 
utøve sitt virke som et profesjonelt organ. 
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Styresammensetning 
Oppdal kommune skal som eier legge til rette for at det oppnevnes et styre som har kompetanse, 
kapasitet og mangfold ut ifra selskapets egenart. 

Kompetanse 
Et styre består av personer som både har generalist- og fagspesifikk kompetanse. Et styre som har 
rett kompetanse og en relevant sammensetning vil ha et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, 
som igjen vil heve kvaliteten på styrearbeidet. Hvilken kompetanse styret trenger vil bl.a. av avhenge 
av selskapets formål og virksomhet, fasen selskapet befinner seg i og utfordringene/ muligheten 
selskapet står overfor. Sammensetningen av styret skal tydelig gjenspeile målene med eierskapet, 
herunder kompetansen som er nødvendig for å realisere målene.  

Kompetansevurdering av selskapsstyrene 
Styrene i selskaper hvor Oppdal kommune har eierandeler i forventes å ta et selvstendig ansvar for å 
vurdere egen kompetanse og arbeid opp mot kommunens formål med selskapet, og må jevnlig 
vurdere sin egen samlede kompetanse og om nødvendig innhente kompletterende 
spesialkompetanse. 

Styret skal gjennomføre følgende oppgaver: 

 Fastsette instrukser for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- 
og oppgavefordeling

 Foreta egenevaluering hvert år både når det gjelder kompetanse og arbeid.

 Gis jevnlig mulighet til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring om
ansvar, oppgaver og rollefordeling

 Gjennomføre egne styreseminarer hvor fokus går på roller, ansvar og oppgaver.

 Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring

Styret skal gi en samlet redegjørelse i henhold til overnevnte punkter i en årsrapport som skal til 
eierorgan som en del av rapporteringen. 

Representasjon av begge kjønn i styret 
I henhold til kommuneloven om kjønnsbalansert sammensetning skal hvert kjønn være representert 
med tilnærmet likt 40 prosent der kommunen eier 2/3 eller mer av selskapet. Dette gjelder alle, både 
AS, IKS og KF. 

Styresammensetning i datterselskap 
I et konsern bør styremedlemmer i morselskapet ikke inngå i styret til datterselskap siden styret i 
morselskapet utgjør generalforsamlingen i datterselskapene. Dette vil forhindre rolleblanding og 
bidra til å ivareta eierorganets kontrollfunksjon overfor styret. 

I et konsern der et datterselskap er underlagt selvkostregime og et datterselskap bedriver 
konkurransevirksomhet, samtidig som det deles på de administrative støttefunksjoner, er det 
hensiktsmessig å skape avstand mellom styret i morselskapet og styret i datterselskapene som vil 
underbygge datterselskapenes uavhengighet. Noe som er hensikten bak en konsernmodell. 
For å sikre tydelig og klare beslutnings- og ansvarslinjer bør ikke et styre i et eget rettssubjekt 
(datterselskap),som skal stå til ansvar for sine eiere, bestå av de samme personer som er medlemmer 
av morselskapet styre.., et annet rettssubjekt (morsselskap) være en og samme personer som sitter i 
begge styrer. 
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Som hovedregel skal ikke mer enn 50 % av styremedlemmer i konsernstyre sitte i datterselskapets 
styre. Konsernleder kan være representert i datterselskapets styre. 

4.2.1.4 Valg av styre 

For kommunale foretak skal styret, herunder styrets leder og nestleder, velges av kommunestyret 
selv. Kommunestyrets valgmyndighet kan ikke delegeres. For aksjeselskaper og interkommunale 
selskap kan det anvendes valgkomité ved oppnevning av styrer. 
Hovedregelen i lovgivning tilsier at styremedlemmer velges for 2 år, maks 4 år. For å sikre kontinuitet 
og videreføring av kompetanse i selskapene er det hensiktsmessig med overlappende valgperiode for 
ulike styremedlemmer. I praksis betyr det at hvert andre år bør halvparten av styremedlemmene 
byttes ut. Styrerepresentanter i kommunale selskap bør ikke ha en funksjonstid på lengre enn åtte år 
sammenhengende i samme styre. 
Det anbefales videre at ordningen med numerisk vara skal ligge til grunn for oppnevningen av 
vararepresentanter til styrene.  
Varamedlemmer bør inviteres til relevante seminarer/møter. 
I aksjeselskaper som Oppdal kommune er deleier i skal kommunen kreve styreplass hvis kommunens 
eierandel er over 10 %.  

4.2.1.5 Godtgjøring til styret 

Godtgjørelse til styret bør utformes slik at den fremmer verdiskapningen i selskapene og fremstår 
som rimelig ut i fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og arbeidets kompleksitet. Styrets 
godtgjøring bør ligge på et moderat nivå og se hen til den alminnelige lønns- og prisutviklingen i 
samfunnet når den er oppe til justering.  

I aksjeselskapene og de interkommunale selskapene er det hhv. generalforsamling og 
representantskap som årlig tar stilling til godtgjørelsens størrelse. Styregodtgjørelse for de 
kommunale foretakene fastsettes av kommunestyret.  Styrets medlemmer godtgjøres med et fast 
honorar pr år som skal dekke det arbeidet som er vanlig for styremedlemmer. Godtgjøring ut over 
dette skal være forhåndsgodkjent. Slik godkjenning skal dokumenteres.  

Alle styremedlemmenes honorarer og godtgjørelser skal være spesifisert i årsmeldinga for alle 
kommunale eller kommunalt deleide selskaper.  

Alle med styreverv i selskaper og foretak der Oppdal kommune har eierskap skal registrere vervene 
på www.styrevervregister.no. 

4.2.1.6 Kommunen skal medvirke til å hindre kryssubsidiering mellom skjermet virksomhet og 

konkurranseutsatt virksomhet i kommunalt regi. 

Uavhengig av om kommunen velger å organisere virksomhet som foretak, IKS eller aksjeselskap, så er 
konkurransereglene og forbudet om kryssubsidiering problemstillinger som må ivaretas hvis 
selskapene driver virksomhet som er i konkurranse med private selskap. 

I situasjoner der offentlig eid selskap driver virksomhet som ikke er konkurranseutsatt, og samtidig 
virksomhet som er i konkurranse med private selskap, er det ikke uvanlig at det kan oppstå 
usikkerhet i markedet om hvorvidt konkurransen skjer på like vilkår. For å hindre brudd på 
konkurransereglene bør offentlig virksomhet som er i konkurranse med privat virksomhet, skilles ut i 
en egen juridisk enhet, som styre-, ledelses- og personalmessig og funksjonelt er atskilt fra den 
skjermede virksomheten. En konsernorganisering er et virkemiddel for å redusere muligheten 
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for/mistanker om kryssubsidiering mellom skjermet og konkurranseutsatt virksomhet. Oppdal 
kommune vil i eierstrategien til selskap som driver både skjermet virksomhet og virksomhet som er i 
konkurranse med private selskap vurdere om det er et tilfredsstillende skille mellom de to 
virksomhetene. 

4.2.1.7 Samfunnsansvar 

Selskap og foretak som Oppdal kommune har eierskap i skal ta samfunns- og miljøansvar, ut over det 
som er pålagt ved lov. Det forventes at alle selskaper og foretak tar samfunnsansvar og har utviklet 
egne holdninger til forhold som bl.a. etikk, forebygging av korrupsjon, åpenhet, miljø, likestilling og 
integrering. Bedrifter har en viktig samfunnsrolle og påvirker samfunnsutviklingen og nærmiljøet der 
de opererer og det er viktig at dette reflekteres i både styring og ledelse. 

Kommunale foretak er som del av kommuneorganisasjonen og er dermed forpliktet til å følge 
føringene som Oppdal kommune har utarbeidet for sitt samfunnsansvar, herunder etiske 
retningslinjer, overordnet arbeidsgiverpolitikk, ulike miljøtiltak m.m. 

For Aksjeselskapene og Interkommunale selskapene forventes det at styrene har innarbeidet 
samfunnsansvar og at dette er integrert i selskapets virksomhet og strategier. 

Arbeidsgiverpolitikk, Oppdal kommunes arbeidsgiverpolitikk gir føringer for gjennomføring av 
konkrete tiltak innen HMS, lønnspolitikk, rekruttering, lederutvikling, mangfold og inkludering, 
kompetanseutvikling m.m. Kommunale foretak skal følge dette i sin helhet. Kommunen forutsetter at 
AS`er og IKS`er har en arbeidsgiverpolitikk i samsvar med lov og avtaleverk. Arbeidsgiverpolitikk vil 
fremkomme også i eierskapsmelding del 2, selskapsspesifikke eierstrategiene, ved behov. 

Miljø, Oppdal kommune forventer at selskapene tar miljøansvar. Selskapenes arbeid med 
miljøspørsmål må skje systematisk og dekke hele verdikjeden i virksomheten. Mål, gjennomføring og 
evaluering av miljøarbeidet må være klart angitt. Foretak og selskap skal være miljøsertifisert innen 
2020. 

Etikk, Kommunens etiske retningslinjer uttrykker etiske normer for ansatte, folkevalgte og 
styrerepresentanter i kommunale foretak. Kommunen har blant annet utviklet rutiner som legger til 
rette for varsling av kritikkverdige forhold. Oppdal kommune forventer at de selskap som kommunen 
har eierinteresser i legger kommunens etiske normer og etiske problemstillinger til grunn for sitt 
arbeid på dette området.  Selskapene skal utarbeide egne etiske retningslinjer eller tilslutte seg 
kommunens etiske retningslinjer. 

Korrupsjon, Oppdal kommune forventer at selskaper kommunen har eierandel i har nulltoleranse for 
korrupsjon. Dette er nærmere omtalt i kommunens etiske retningslinjer, kapittel 5.4 Mottak av gaver 
og andre fordeler, samt kapittel 5.5 Tilbud om gaver og andre fordeler. 

Skattepraksis 
Oppdal kommune ønsker, ved utøvelse av sitt eierskap, å unngå uetisk skattepraksis og 
skatteunndragelse. Dette skal kommunen gjøre i dialog med de selskaper kommunen har direkte 
eierskap i. Oppdal kommune skal som eier være en pådriver for åpenhet i styringen av sine selskaper. 

Det er viktig å sikre at selskapene og foretakene, samt eventuelle datterselskap av selskaper og 
foretak som kommunen har direkte eierskap i, praktiserer en god skattepraksis, og ikke bidrar til å 
uthule skattegrunnlaget i Norge eller i andre land. Dette bør tas inn i selskapenes eller foretakenes 
etiske retningslinjer. 
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Arbeidslivskriminalitet 
Alle selskaper og foretak skal ta forholdsregler for å hindre arbeidslivskriminalitet. Å tillate useriøse 
aktører og kriminalitet i slike kontrakter har store konsekvenser, herunder underleverandører. 
Arbeidslivskriminalitet undergraver rettferdig konkurranse og arbeidstakernes rettigheter. 
Oppdal kommune som eier stiller derfor krav om følgende:  

 Det skal være stilt krav til samfunnsansvar i innkjøp fra leverandører.

 Vurderer hvilke anskaffelser som har høy risiko for å bli utsatt for arbeidslivskriminalitet.

 Stiller høye krav til leverandører og underleverandører i anskaffelser, slik at useriøse og
kriminelle aktører ikke får tilgang til kontraktene.

 Stiller krav om og følg opp at leverandør og underleverandører ikke har en relasjon til land
som kan betegnes som skatteparadis.

Styret skal gi en samlet redegjørelse om samfunnsansvar i henhold til overnevnte punkter i en 
årsrapport som skal til eierorgan som en del av rapporteringen. 

4.2.2 Skille mellom kommunen som eier og som bestiller av tjenester 
I Oppdal kommune er det opprettet selskaper hvor formålet primært er å levere tjenester til 
kommunen eller til innbyggerne på vegne av kommunen (se oversikt i kapittel 2, Tabell 1: Omfang av 
Oppdal kommunes eierskap). Dette gjelder selv om rådmannen som regel har ansvaret for 
tjenesteområdet overfor brukerne og kommunestyret.  
Da disse selskapene i realiteten står i en monopolsituasjon og leverer tjenester til selvkost, er det en 
fare at selskapene ikke har tilstrekkelig fokus på kostnadseffektiv drift. For å unngå dette og sikre at 
kommunen selv definerer innhold og omfang på de tjenester som skal leveres, ønsker kommunen et 
tydelig skille mellom selskapet som leverandør av tjenester/leveranser og kommunen som bestiller. 
Formålet er å bidra til at selskapet produserer etterspurte tjenester til riktig pris og kvalitet overfor 
kommunen og/eller de abonnentene tjenesten gjelder.  

For selskaper som er konkurranseutsatt eller er i monopolsituasjon er det viktig for kommunen å 
skille mellom rollen som eier og rollen som kunde.  Når kommunen er kunde/bruker skal rollen som 
bestiller ivaretas gjennom rådmannen som forholder seg til selskapet/foretakets administrasjon som 
leverandør. 

5. Eierskapsforvaltningen
Hovedformålet med eierskapsforvaltningen er å sikre en god utvikling for selskapene, langsiktig 
verdiskaping og god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt eierpolitikk og 
eierstrategier. Løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom 
kommunen og selskapene/foretakene, sikre god rapportering på mål og forventninger, sikre gode 
prosesser ved gjennomføring av valg, strategiendringer osv. 

5.1 Kommunestyret 
Kommunestyret er kommunens øverste myndighet med overordnet ansvar for den samlede 
virksomheten, og har av den grunn en sentral rolle i kommunens eierforvaltning. Kommuneloven og 
relevante særlover angir kommunestyrets ansvar og myndighet. 

Kommunestyret skal; 

 vedta kommunens eierpolitikk gjennom behandling av kommunens eiermelding

 vedta selskapsspesifikke eierstrategier

 føre tilsyn og kontroll med forvaltning av eierinteressene

 vedta kjøp og salg av aksjer
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 vedta etablering og avvikling av alle typer selskaper

 gjennomføre styrevalg

 oppnevne representanter til eierorgan

 behandle saker av stor prinsipiell eller strategisk betydning

 revidere eierskapsmeldingen minst én gang i valgperioden

Det etableres en rutine for årlig rapportering til kommunestyremøte for de viktigste selskapene 
(for 2018 vil dette være Vekst Oppdal AS, Oppdal everk AS, Vitnett AS, Oppdal næringshus AS, 
Trønderenergi AS, Rosevik AS, Oppdal kulturhus KF og Nordmøre interkommunale renovasjon IKS) 
og hvor kommunens eierstrategi drøftes samlet. Eventuelle endringer i strategi og/eller tiltak i 
forhold til enkelt selskaper skal behandles i dette møtet. Her vektlegges følgende punkter:  

• utviklingen i selskapene generelt og i forhold til utvalgte nøkkeltall
• risiko og framtidsutsikter
• behov og ønsker om mulige endringer og tiltak

Opplæring av styre- og representantskapsmedlemmer 
Ved begynnelsen av ny valgperiode tar Oppdal kommune initiativ til styreopplæring for alle 
kommunalt valgte styre- og representantskapsmedlemmer. 

Møte med styremedlemmer 
Årlig gjennomfører kommunestyret, ved ordfører, møte med samtlige av de styremedlemmer som 
kommunestyret har oppnevnt. Hensikten med møtet er å sikre at kommunen som eier får anledning 
til å gå gjennom eierskapsmeldingen, politiske signaler og vedtak som gjelder de aktuelle selskap. 

Kommunestyrets medlemmer som er representert i selskaper kan være inhabile i behandling av 
saker som angår disse selskap. Nedenfor følger en tabell som viser inhabilitet hvis 
kommunestyremedlem eller noen i nær familie er involvert i selskapet i følgende stillinger: 

Tabell 2: Automatisk inhabilitet – Forvaltningslovens §6, første ledd bokstav e: 

X=automatisk inhabil 
Leder eller 
ledende 
stilling 

Medlem 
av styret 

Medlem av 
bedrifts-
forsamlingen 

Medlem av 
represen-
tantskapet 

Fullmektig på 
general-
forsamling 

Kommunalt foretak (KF) 

Interkommunalt samarbeid 
(§27 – eget rettssubjekt)

x x 

Vertskommunesamarbeid 
(koml. Kap 5A) 

Interkommunalt selskap IKS x x 

Aksjeselskap AS x x x 

Stiftelse x x 

Samvirkeforetak x x 

5.2 Eierorganet 
Kommunen som eier skal fremme sine eierinteresser gjennom eierorganet. Kommunestyret er 
eierorgan for KF og eierorgan og generalforsamling for heleide AS, mens representantskapet er 
eierorgan for IKS. 

Delegeringsreglementet, §7 Delegering til ordfører, slår fast følgende: 
«Ordføreren delegeres myndighet til å møte på kommunens vegne på årsmøter og 
generalforsamlinger i selskaper og sammenslutninger hvor kommunen er deltaker/medeier».  
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Ordfører er tillagt generell fullmakt til å behandle ordinære årsmøtesaker. Saker av prinsipiell eller 
strategisk betydning (f.eks. vedtekter, eierskap) behandles først av kommunestyret. Ordfører har 
anledning til å ta med rådgiver (rådmann eller annen rådgiver) på årsmøter og generalforsamlinger. 

Eierorganet skal; 

 velge styremedlemmer

 vedta etablering og avvikling av datterselskap, uavhengig av selskapsform på morselskapet

 vedta investering i eierandeler i andre selskapsform uavhengig av selskapsform på
morsselskapet

 sikre at eiermelding og selskapsspesifikke eierstrategier følges opp av selskapsledelsen

 behandle enkeltsaker som i ulik grad er av stor strategisk og/eller prinsipiell karakter

5.3 Eiermøter 
Et eiermøte er ikke lovregulert og er bare en uformell arena der det ikke skal treffes vedtak. 
Eier ønsker en løpende og god dialog med selskapsledelsen om den langsiktige utviklingen av 
konsernet, blant annet gjennom faste møteplasser. Ved behov vil det bli satt opp eiermøter med 
datterselskapene. 
Det skal minimum avholdes ett eiermøte årlig, i tillegg til generalforsamling. I selskaper hvor 
kommunen er deleier skal det søkes å avholde eiermøter på lik linje med de selskapene som 
kommunen eier helt. Saker som naturlig vil være aktuelle for behandling i eiermøtene er strategi, 
økonomi, investeringsplaner, avkastning og utbytteforventninger og forberedelse til 
generalforsamling. 
Oppdal kommune skal representeres ved ordfører, rådmann eller dem formannskapet bemyndiger. 
Selskapet representeres ved styreleder og daglig leder. 

5.4 Møter med selskapene utenom årsmøter/generalforsamling og eiermøter 
Gjennom året vil det være behov for møter mellom eier og selskaper hvor kommunen er 

dominerende eier. Det kan være møter hvor enten eier eller selskapet tar initiativ til.  For Oppdal 

kommune er det ordfører som representerer. Ordfører kan ta med seg rådgiver i disse møter. Saker 

av prinsipiell art skal ikke tas opp i disse møter. Det skal føres referat fra slike møter. 

5.5 Rådmannen 
Rådmannen har en sentral rolle med hensyn til; 

• saksforbereder eiersaker som skal til politiske behandling

• fremme forslag til endring av eierskapspolitikken

• fremme forslag til selskapsspesifikke eierstrategier

• utarbeide årlige eierberetningen

• jevnlige eiermøter med selskapsledelse sammen med ordfører

• samarbeid med andre eierkommuner og aktører
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For foretak gjelder særskilt; 
• rådmannen skal påse at sak fra foretakets styre som legges fram for kommunestyret er

forsvarlig utredet, og at kommunestyrets vedtak blir iverksatt

• rådmannen kan instruere foretakets leder om at iverksettelsen av en sak utsettes til
kommunestyret har behandlet den aktuelle saken

• rådmannen skal i saker som behandles i kommunestyret, gis anledning til å uttale seg før
styret i foretaket treffer vedtak

Løpende håndtering av kommunens eierskap utføres av rådmannen. Rådmannen er ansvarlig for 
utvikling av rutiner og forvaltningen av disse. 

5.6 Kontrollutvalget 
Kontrollkomiteen er ansvarlig for å føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen 
gjennom revisjon. 

• Kommunerevisjonens gjennomfører selskapskontroll på oppdrag fra kontrollkomiteen.

• Selskapskontroll er todelt; en obligatorisk del som benevnes eierskapskontroll og utvidet
eierskapskontroll (omfatter i tillegg forvaltningsrevisjon).

• Eierskapskontroll innebærer en vurdering av eierskapsutøvelsen og forhold knyttet til
rapportering og informasjonsflyt fra et eierperspektiv, herunder en vurdering av om
kommunen har etablert tilfredsstillende retningslinjer for utøvelsen av eierskapet. Utvidet
eierskapskontroll inneholder i tillegg forvaltningsrevisjon som er vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut i fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

• Ved etablering av nye selskap der kommunen er deleier gis kontrollutvalget rette til å foreta
selskapskontroll, jfr. Kommuneloven 80.

Eierskapspolitikken vil således understøtte selskapskontrollene. Selskapskontrollene vil igjen bidra til 
å sikre at eierskapspolitikken implementeres i styringen og driften av selskapene. 
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2.5 Oppdal næringshus AS 

INFORMASJON OM SELSKAPET 

Selskapsform: Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer: 985 056 617 

Stiftelsesdato: 01.11.2002 

EIERE OG EIENDELER 

Eiere: 
Totale andeler: 

Andel: Innskutt kapital: 

Oppdal kommune: 100 %  4.858.000 

EVENTUELLE DATTERSELSKAPER 

Navn Eierandel 

SELSKAPETS STYRINGSDOKUMENT 

Aksjonæravtale x Vedtekter Etiske retningslinjer 

Selskapsavtale Styreinstruks Klima-/miljøplaner 

Strategi/planer 

VEDTAKSFESTET MÅL 

Selskapets virksomhet er å kjøpe, eie, drifte, fremleie og selge fast eiendom, samt kjøpe, eie og 
selge aksjer og selskapsandeler i andre selskaper.  

KOMMUNENS STYREREPRESENTASJON 

Styreleder: Jan Terje Bredeveien 
Styremedlemmer: Bjørg Marit Sætran, Trond Mesloe 

NØKKELTALL 

Regnskap (1000 kr) 2015 2016 2017 

Driftsinntekter 3 405 2 018 

Driftsresultat -59 10 

Resultat før skatt 75 -1

Sum egenkapital (EK) 6 000 6 001 

Kommunens ideelle andel EK 6 000 6 001 

FORMÅLET MED EIERSKAPET 

Næringsarbeidet ble satt ut i eget aksjeselskap heleid av kommunen. I 2012 ble Nasjonalparken 
næringshage AS opprettet, og kommunen gjennom Oppdal næringshus AS (ON)fikk 15,3 % 
eierandel i næringshagen.  Oppdal næringshus AS er i dag et rent eiendomsselskap.  

KOMMUNENS VURDERING OG EIERSTRATEGI 

Selskapet skal selge sitt eierskap i Inge Krokanns veg 9, Oppdal.  
Selskapet må tilpasses den begrensede oppgave selskapet er tiltenkt i forbindelse med etablering 
av innovasjonssenteret i Oppdal. 

KOMMUNENS KRAV TIL AVKASTING OG UTBYTTE 

Avkasting: 2% resultatgrad før skatt 

Utbytte: 0% 
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OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 
Sjur Vammervold SJVA/2018/2315-90/223 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 
Formannskapet 19/59 26.11.2019 
Kommunestyret 19/182 12.12.2019 

Søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb om økonomisk støtte til 
Oppdal Klatresenter 

Vedlegg 
1 Søknad støtte Oppdal kommune 2019 
2 Oppdal klatresenter budsjett 
3 Oversikt klatresenteret 
4 Presentasjon Oppdal kommune 
5 Skisse 3.etg 
6 Skisse kjeller 
7 vedtekter-for-naringsfondet-i-oppdal_30.09.19 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2023. 
Strategisk næringsplan 2019-2030.  

Saksopplysninger 

Oppdal kommune har mottatt søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb om økonomisk støtte på 
kroner 700 000,- til etableringen av Oppdal klatresenter. Klatresenteret er tenkt lokalisert i det nye 
innovasjonssenteret i Oppdal sentrum (gnr. 280, bnr 279). Klatreklubben har per November 2019 en 
husleiekontrakt med Siva om leie av lokalene. Anlegget skal etter planen være ferdig høsten 2020.  

Oppdal klatre- og fjellsportklubb er organisert som idrettslag under Norges Idrettsforbund og drifter i 
dag buldrerommet ved Oppdal Sten/Oppdal bowling. Søker opplyser om at det nye klatresenteret skal 
være et tilbud for alle, og at det spesielt vil bidra til å løfte den egenorganiserte aktiviteten i Oppdal. 
Klatresenteret vil ha tilbud med ulik høyde og helning, og egne areal for barn. Av brukerne som bruker 
buldrerommet klubben drifter i dag, er 2/3 barn og unge under 18 år. I tillegg til barn og unge opplyses 
målgruppene til klatresenteret å være:  

 Skoler, barnehager
 Andre idrettslag
 Tilreisende barnefamilier
 Hytte-oppdalinger
 Kurs- og konferansegjester
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I tillegg er søker av den oppfatning at tilbudet kan være attraktivt for potensielle mosjoner som i dag er 
inaktive, og dermed være positivt i en folkehelsesammenheng.  

Av argumenter for hvorfor Oppdal trenger et klatresenter, nevnes følgende i søknaden: 

 Økt trafikk og folkeliv i Oppdal sentrum gjennom å tilby et nytt, helårs aktivitetstilbud
 Forsterke Oppdal som aktivitetsdestinasjon og være et synlig, tøft og sunt innslag i sentrumsbildet
 Senteret vil favne bredt med en stor målgruppe på tvers av alder og ferdighetsnivå
 Anlegget samlokaliseres med innovasjonssenteret og legger opp til sambruk.

Klatresenteret er budsjettert til en samlet kostnad på kroner 5 040 000,- inkl. mva og er planlagt 
finansiert slik:  

Spillemidler 1 550 000,- 
Momsrefusjon 860 000,- 
Dugnad 330 000,- 
Næringsliv/kommune 2 300 000,- 
Sum 5 040 000,- 

Under potten «næringsliv/kommune» er det per November 2019 gitt tilsagn fra privat næringsliv på 
kroner 1 350 000,-. Differansen på kroner 100 000,- sammenlignet med vedlagte budsjett skyldes 
tilsagn på kroner 100 000 som er signert etter at søknaden ble sendt inn.  

Lokalene eies av Siva, men klatreklubben skal selv stå for innredning av lokalene. Summen på kroner 
5 040 000,- skal derfor gå til bygging av klatrevegger og buldrerom og er i hovedsak 
investeringskostnader tilknyttet dette. Søker har lagt ved et detaljert budsjett som viser hva kostnadene 
går til. De største enkeltpostene er klatrevegger og buldrerom på henholdsvis kroner 1 016 950,- og 
kroner 474 000,-. Resterende beløp går til en rekke tilleggselementer som blant annet fallunderlag, 
bærekonstruksjoner og klatretak. I tillegg kommer en rekke kostnader til utførelsen av arbeidet (lift, 
transport, montører osv).     

Driften av anlegget er budsjettert om lag i balanse med en driftsinntekt på kroner 1 438 227,- og en 
driftskostnad på kroner 1 419 985,-.   

Driftsinntektene skal hentes inn gjennom salg av årskort, drop-in besøk, klippekort, kursing, 
utstyrsutleie, arrangement og sponsorinntekter. Lønnskostnaden omfatter leie av ansatte fra Spenst i 
resepsjonen, en egen 30% stilling i klatresenteret, og kostnader til kursing. Under andre driftskostnader 
ligger kostnader som IT og telefoni, forsikring og avgifter, markedsføring og driftsmateriale. 
Driftsbudsjettet er utarbeidet med tanke på at anlegget skal holde åpent hver dag.  

Under utarbeidelsen av driftsbudsjettet er det hentet inn erfaringstall fra tre sammenlignbare 
klatresenter i regionen. Søker opplyser at driften og regnskapet til disse er evaluert for å se på 
styrkene og svakhetene ved disse.  
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Tiltaket ligger inne i Oppdal kommunes delplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2023 med prioritet nr. 
7 i handlingsprogrammet. Klatreklubben søker også spillemidler for 2020. For å få godkjent 
spillemiddelsøknad må søknaden være fullfinansiert før søknaden sendes over til Trøndelag 
fylkeskommune 15. Januar 2020. Derfor er det fra søkers side viktig å få avklart finansiering før den 
tid. Dersom søknaden ikke er fullfinansiert vil ikke søknaden bli funnet i orden.  

For øvrig vises det til vedlagte søknad, budsjett, presentasjon og tegninger. 

Folkehelsevurdering 
Fra kommunedirektørens side vurderes det som svært positivt at det legges stor vekt på tilrettelegging 
for aktivisering av de yngre aldersgruppene. I denne sammenhengen er det særs positivt at prisene er 
differensiert med lave priser for barn – både gjennom årskort (200,-) og drop-in (65,-). Dette senker 
terskelen for å utøve klatring og bidrar til at kostnadene ikke er et like stort hinder for familier med 
vedvarende lav inntekt.  

De som driver med egenorganisert aktivitet er også en gruppe som sannsynligvis vil nyte godt av dette 
tiltaket. Tilbudet vil som søker skriver kunne fange opp deler av de som havner utenfor den organiserte 
idretten og andre inaktive. Ungdatatall for Oppdal viser at 49% av elevene ved ungdomsskolen og 
videregående i gjennomsnitt trener eller trimmer på egenhånd minst en gang i uken eller oftere.  

Videre er klatring en idrett som opplever stor vekst nasjonalt. Norges klatreforbund har for årene 2010-
2016 hatt en prosentvis medlemsvekst på 61% og er med det blant de særforbundene med størst 
vekst ifølge klatreforbundets statistikkrapport fra 2017. Det er ingen store hensyn som tilsier at Oppdal 
ikke er med i den veksten.  

Vurdering 
I kommuneplanens samfunnsdel er stedsutvikling og folkehelse pekt på som to av tre kritiske 
suksessfaktorer for å kunne lykkes med å legge grunnlaget for at Oppdalingene skal kunne oppleve å 
ha god livskvalitet framover. Under stedsutvikling i samfunnsdelen heter det at Oppdal kommune 
ønsker å «(…) legge til rette for å utvikle aktivitetstilbudet, og nye måter å skape opplevelser på, som 
styrker Oppdal som kompakt, helårs destinasjon». Et klatresenter bidrar etter kommunedirektørens syn 
til en utvikling av aktivitetstilbudet, og bidrar til å styrke Oppdal som en helårsdestinasjon. Senteret vil 
som nevnt i saksopplysningene være åpent hele året uavhengig av sesong.  

Oppdal kommunes målsetting innen idrett og fysisk aktivitet er at «alle skal gis gode muligheter for å 
delta i fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former». Oppdal har over mange år kun hatt et 
tilbud innen buldring, ikke innendørs topptauklatring. Klatresenteret vil derfor bidra til enda flere har 
muligheter til å utøve fysisk aktivitet.    

Oppdal kommune har ved flere anledninger bidratt med økonomisk støtte til idrettsanlegg. Med få 
unntak er det ikke praksis for å tildele enkelttilskudd på over kroner 500 000,-, det er ingen vesentlige 
hensyn som tilsier at denne søknaden skal forbigå denne praksisen.  

Oppdal kommune har ikke avsatt midler for å støtte denne typen tiltak gjennom det ordinære budsjettet 
for 2019. Kommunestyret må derfor ta stilling til å finansiere støtten gjennom fond. Tiltakets positive 
ringvirkninger for reiselivet tilsier at næringsfondet eventuelt bør brukes. Søknadsbeløpet er større enn 
det det er anledning til å gi tilskudd til fra fondsavkastningen, hvilket betyr at det må tas av 
fondskapitalen til næringsfondet. Dette må i så fall besluttes av kommunestyret. 

For å bruke av næringsfondet skal tiltaket være i henhold til formålsparagrafen og føringene som ligger 
i bruken av fondsmidlene. Dette reguleres gjennom vedtektene for næringsfondet i Oppdal, vedtatt 
26.09.2019 i sak 105/19. I formålsparagrafen til vedtektene heter det følgende:   

§2 Formål
Næringsfondet skal anvendes til næringsutvikling via finansiering av tiltak som fremmer næringslivet og
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trygger arbeidsplasser og bosetningen i Oppdal kommunen. Innenfor denne rammen kan fondet også 
benyttes til kommunale utviklingstiltak.  

Hovedformålet med fondet er å stimulere til etablering av ny næringsvirksomhet samt  
videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prioritering av tiltak bør i størst mulig utstrekning skje i samsvar 
med kommunens gjeldende strategiske næringsplan. 

Som siste punktum sier, skal prioritering av tiltak i størst mulig utstrekning skje i samsvar med 
kommunens gjeldende strategiske næringsplan. Den strategiske næringsplanen for 2019-2030 ble 
vedtatt 30.09.2019(sak 105/19) med følgende innsatsområder:  

- Regionsenteret – Vegamotet
- Den smarte fjellbygda – Det gode liv i ei attraktiv og smart fjellbygd
- Landbruksbygda – Levende kulturlandskap
- Industribygda – Bergtatt
- Opplevelsedestinasjonen – Oppdal så klart!

Under innsatsområdet «Opplevelsesdestinasjonen – Oppdal så klart» inngår blant annet fritid, kultur og 
folkehelse. Klatresenteret bidrar etter kommunedirektørens vurdering til å styrke Oppdal som 
opplevelsesdestinasjon og Oppdal som regionsenter. Senteret vil tilføre sentrum et nytt helårs 
aktivitetstilbud tilpasset ulike aldersgrupper og ferdighetsnivå.  

Bruken av fondsmidlene styres av § 3 (vedtektene ligger vedlagt og paragrafen refereres ikke i sin 
helhet). Der heter det at prosjekter som bør støttes er:  

- Kommunalt tiltaksarbeid
- Grunnlagsinvesteringer
- Bedriftsutvikling
- Investeringer i bedrifter

Dette tiltaket havner under kategorien grunnlagsinvesteringer, hvor det heter at midlene kan gå til 
«f.eks. tilrettelegging av næringsarealer, opprustning av kommunesentra, infrastruktur for reiseliv, 
fellesbygg for etablerere og næringsdrivende, og tilrettelegging for bredbånd». Klatresenteret etableres 
i et fellesbygg sammen med flere aktører. Det er også nærliggende å tro at klatresenteret vil 
representere infrastruktur for reiselivet, da klatring kan innlemmes i pakkeløsninger, arrangement og 
markedsføring av Oppdal som opplevelsesdestinasjon.  

På bakgrunn av ovennevnte vurderinger vil kommunedirektøren tilrå å bruke kroner 400 000,- fra 
næringsfondet som tilskudd til Oppdal klatre- og fjellsportklubb. Dette er det maksimale beløpet som 
kan gis som tilskudd gjennom næringsfondet.  

Saldoen på næringsfondet er per 12.11.2019 på kroner 4 762 302,- 

I tillegg er det fra budsjettåret 2020 satt av kroner 200 000,- ekstra i støtte til lokale lag og foreninger 
som et resultat av e-verksalget. I detaljbudsjettet for 2020 er det administrativt foreslått å sette disse 
under ansvar 484 Idrett og fritid – 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag. Kommunedirektøren 
tilrår å bruke kroner 100 000,- av disse under forutsetning av et positivt budsjettvedtak. 

Kommunedirektøren imøtekommer søknaden delvis med å innrømme kroner 500 000,- i et samlet 
tilskudd.  

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019 

Behandling 
I formannskapsmøte 26.11.19 ble det stilt spørsmål om inndekning av tilskudd.  Svar på dette ble 
sendt kommunestyret i epost 09.12.19. 
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Forslag fra Ola Husa Risan på vegne av kommunestyret: 

Oppdal kommunestyre avslår søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb. 

Oppdal Kommunestyre som eier av Oppdal Næringshus AS ber styret i Oppdal Næringshus AS om å 
imøtekomme søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb på kr 700 000 innen 10.januar 2020. 

Oppdal kommunestyre forventer og forutsetter at Oppdal klatre- og fjellsportklubb også tilpasser 
anlegget til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og tar disse med i målgruppen.  

Oppdal kommunestyre tar forbehold om at en endelig byggetillatelse foreligger. 

Vedtak 
Det ble stemt alternativt mellom forslag fra Ola Husa Risan og formannskapets innstilling. 
O. H. Risan sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtaket blir som følger: 
Oppdal kommunestyre avslår søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb. 

Oppdal Kommunestyre som eier av Oppdal Næringshus AS ber styret i Oppdal Næringshus AS om å 
imøtekomme søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb på kr 700 000 innen 10.januar 2020. 

Oppdal kommunestyre forventer og forutsetter at Oppdal klatre- og fjellsportklubb også tilpasser 
anlegget til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og tar disse med i målgruppen.  

Oppdal kommunestyre tar forbehold om at en endelig byggetillatelse foreligger. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.11.2019 

Behandling 

Innstilling 

Kommunedirektørens tilråding tiltres enst. 

Innstillingen blir som følger: 

Formannskapet rår kommunestyret  til å vedta delvis søknaden fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb 
med kroner 500 000,-. 

Tilskuddet finansieres slik: 

 Kroner 400 000,- fra næringsfondet.
 Kroner 100 000,- fra konto 484 14702 – Støtte til institusjoner, foreninger og lag innen idrett og

fritid.

Vilkår for det samlede tilskuddet kommer av «§ 6 Støttevilkår» i næringsfondets vedtekter. 

vedlegg 3



Det er en forutsetning for tilskuddet at kommunestyret fatter et budsjettvedtak for 2020 med dekning for 
tilskuddet.  

Kommunedirektørens tilråding 
Oppdal kommune imøtekommer delvis søknaden fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb med kroner 
500 000,-. 

Tilskuddet finansieres slik: 

 Kroner 400 000,- fra næringsfondet.
 Kroner 100 000,- fra konto 484 14702 – Støtte til institusjoner, foreninger og lag innen idrett og

fritid.

Vilkår for det samlede tilskuddet kommer av «§ 6 Støttevilkår» i næringsfondets vedtekter. 

Det er en forutsetning for tilskuddet at kommunestyret fatter et budsjettvedtak for 2020 med dekning for 
tilskuddet.  
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OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 
Geir Arild Espnes GEES/2020/82-1/037 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 
Formannskapet 20/2 08.01.2020 

Oppdal Næringshus AS - valg av styre 

Saksopplysninger 

I kommunestyremøtet 12.12.19,sak K. 19/182 ble vedtaket: 

«Oppdal kommunestyre avslår søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb. 

Oppdal kommunestyre som eier av Oppdal Næringshus AS ber styret i Oppdal Næringshus AS om å 
imøtekomme søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb på kr 700 000 innen 10.januar 2020. 

Oppdal kommunestyre forventer og forutsetter at Oppdal klatre- og fjellsportklubb også tilpasser 
anlegget til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og tar disse med i målgruppen. 

Oppdal kommunestyre tar forbehold om at en endelig byggetillatelse foreligger.» 

Styret i Oppdal Næringshus AS gjorde kjent at de ikke ønsket å etterkomme vedtaket og trakk seg i 
ekstraordinær generalforsamling gjennomført på ordførerkontoret den 02.01.20. 

Det må på plass et nytt styre umiddelbart, som er villig til å arbeide i henhold til kommunestyrets 
anmodninger og pålegg. Som en ser av vedtaket haster dette. 

I vedtektene til Oppdal Næringshus AS heter det at styret skal ha mellom 3 og 5 medlemmer. 

Ordfører ønsker at denne saken drøftes i ekstraordinært formannskapsmøte den 08.01.2020 kl 08:00. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.01.2020 

Behandling 
Forslag fra leder i valgnemnda Ola Husa Risan: 

Norvald Veland (leder) 
Ola Røtvei 
Inger Anne Reinkind 
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Vedtak 

Forslag fra Ola Husa Risan ble enstemmig vedtatt. 

Vedtaket blir som følger: 

Formannskapet oppretter et interimstyre med: 

Leder: Norvald Veland 

2 styremedlemmer: Ola Røtvei og Inger Anne Reinkind. 

Formannskapet ber generalforsamlingen oppnevne disse. 

Ordførerens tilråding: 

Formannskapet oppretter et interimstyre med: 

Leder:……. 

2 styremedlemmer: ……. 

Formannskapet ber generalforsamlingen oppnevne disse. 
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Protokoll

fra ekstraordinær generalforsamling i Oppdal Næringshus AS 8.1.2020

Sted: Ordførers kontor, Oppdal rådhus, Oppdal

Tilstede var: Som aksjonær møtte ordfører Geir Arild Espnes på vegne av Oppdal Kommune som eier

100% av aksjene i selskapet.

Tidspunkt: 08:30-08:45

I henhold til Aksjelovens 9 5-6- annet ledd er det 8.1. avholdt ekstraordinær generalforsamling i

Oppdal Næringshus AS for innsette nytt styre.

Sak 1. Val av m teleder o rotokollskriver

Geir Arild Espnes ble valgt som møteleder og til å underskrive protokoll

Sak 2. Val av n tt st re

Generalforsamlingen tar Oppdal formannskap sitt vedtak til etterretning og oppnevner som

interimsstyre for Oppdal Næringshus AS Norvald Veland, Ola Rotvei og Inger Anne Reinkind.

Norvald Veland velges som styrets leder.

f, l

( • i I. A  , - -· .

, 6eir Arid #sns  [

rdforerlegenekalfbrsam ling
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PROTOKOLL FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

OPPDAL NÆRINGSHUS AS

Den 21.01.2020 kl 15.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Oppdal Næringhus AS på

ordførerens kontor på Rådhuset i Oppdal.

Til stede: Ordfører Geir Arild Espnes som representerer Oppdal kommune sine samtlige aksjer i

selskapet. I tillegg møte styret.

Til behandling forelå følgende:

1. pning av ekstraordinær generalforsamling, godkjenning av møteinnkalling

Generalforsamlingen ble åpnet av ordfører Geir Arild Espnes på vegne av Oppdal kommune

som eier 100% av aksjene i selskapet. Møteinnkalling ble enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen

Geir Arild Espnes ble valgt til møteleder og til undertegne protokollen.

3. Behandling av styrets innstilling til ekstraordinært utbytte

Styret vurderte selskapets egenkapital og likviditet og kom til at denne, etter utdeling av

utbytte jf punktet nedenfor, er forsvarlig og i tråd med kravene til asl §3-4.

Styret vedtok enstemmig å foreslå overfor generalforsamlingen et tilleggsutbytte på

kr. 700.000 til eier. Det legges til grunn at disse midler i sin helhet øremerkes Oppdal klatre-

og fjellsportklubb etter utbetaling til eier.

Styret forutsetter at eier selvstendig vurderer forpliktelser i avtaler Oppdal Næringshus AS

har inngått ikke er av en slik art at utbytte ikke kan vedtas og utbetales.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å vedta styrets innstilling for ekstraordinært utbytte

stort kr. 700.000 og at disse midler er øremerket Oppdal klatre- og fjellsportklubb. Styrets

forutsetning om at eier selvstendig vurderer forpliktelser i avtaler Oppdal Næringshus AS har

inngått ikke er av en slik art at utbytte ikke kan vedtas, er vurdert og er ikke til hinder for at

ekstraordinært utbytte kan vedtas.

Ingen andre saker er fremmet for behandling.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet kl. 15.15

Oppdal, 21. januar 2020

l . ·
',l»

/ · , t\_Geir ArildE p es

Ordforer Opbblal ommune
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MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 04/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 03.02.20   04/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

04/20  Kontrollutvalget 03.02.20 

Kommunestyret 

Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 

Saksdokumenter: 

- Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 (vedlegg)

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. 

Rapporteringen skjer dels løpende ved at rapporter sendes til kommunestyret for 

sluttbehandling, samt at meldinger om oppfølging av rapporter oversendes 

kommunestyret til orientering. Som et ledd i rapporteringen vil årsmeldingen være et 

nyttig dokument. 

Sekretariatet har laget en oppsummering over kontrollutvalgets aktivitet i 2019. Det 

gjøres oppmerksom på at forskriftshenvisningene i årsmeldingen er gjort etter 

Kontrollutvalgsforskrift av 2004 og kommunelov gjeldende før konstitueringen av nytt 

kommunestyre da mesteparten av aktiviteten skjedde før konstituering. 

Saksvurdering: 

Kontrollutvalget bes om å gjennomgå vedlagte utkast til årsmelding, og foreta eventuelle 

korrigeringer og endringer. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



OPPDAL KOMMUNE 

2019 ÅRSMELDING FOR 
KONTROLLUTVALGET 

Behandlet i kontrollutvalgsmøte 3. februar 2020 sak 04/20 

vedlegg
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Innledning 

Årsmeldingen omfatter tidsrommet 1.1.2019 til 31.12.2019. Meldingen gir oversikt over 
medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget, møter, opplysning om antall saker, og utvalgets 
arbeid. 

Rammene for kontrollutvalgets arbeid er fastsatt i forskrift om revisjon og kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet 15.juni 
2004 med virkning fra 1.juli samme år.  

Årsmeldingen følger i sin oppbygging kontrollutvalgsforskriftens inndeling så langt det er praktisk 
mulig. Der det gis referanse til saksnummer, gjelder det kontrollutvalgets saksnummer. Der det gis 
referanse til kapitler og paragrafer uten annen angivelse, viser disse til kontrollutvalgsforskriften.    
Ny forskrift for kontrollutvalg og revisjon ble gjeldende fra konstituerende møte i 2019.12.09. 

Denne årsmeldingen følger gammer forskrift. 

Kontrollutvalgets sammensetning (§2) 

Etter siste endring vedtatt i kommunestyret den 25.10.17 har kontrollutvalget hatt følgende 
sammensetning i 2019: 

Leder: Inger Lise Toftaker  (2 gruppe ) 
Nestleder: Asbjørn Liberg       (1 gruppe) 
Medlem: Arne Braut       (2 gruppe) 
Medlem: Elisabeth Gulaker  (1 gruppe) 
Medlem: Ketil Jacobsen  (1 gruppe) 

Varamedlem: Morten Olsen     ( 1. vara gruppe 1) 
Varamedlem: Frank Abildsten  (2. vara gruppe 1) 
Varamedlem: Arne Hage       ( 3. vara gruppe 1) 
Varamedlem: Sivert Wognild     (1. vara gruppe 2) 
Varamedlem: Ingrid Mellem      (2. vara gruppe 2) 

Ved konstituerende kommunestyremøte den 29. oktober 2019, K-sak PS 153/2019, endret i K-sak 

den 12.12 desember PS 185/2019 fikk kontrollutvalget slik sammensetning for perioden 2019-2023: 

Leder: Ketil Jacobsen  (2 gruppe ) 
Nestleder: Håvard Killi Gravaune    (1 gruppe) 
Medlem: Inger Lise Toftaker   (1 gruppe) 
Medlem: Ola Tor Vognhildhaug   (1 gruppe) 
Medlem: Monica Flor  (2 gruppe) 

vedlegg
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Varamedlem: Bjørg Marit Sæteren  ( 1. vara gruppe 1) 
Varamedlem: Magnus Grøtan Heggstad   (2. vara gruppe 1) 
Varamedlem: Liv Ulvund Bjørgum     (3. vara gruppe 1) 
Varamedlem: Haftor Skjelstad        (4. vara gruppe 1) 
Varamedlem: Ingrid Mellem       (5. vara gruppe 1) 
Varamedlem: Torbjørn Mikkelsen     (1. vara gruppe 2) 
Varamedlem: Erik Skjøtskift        (2. vara gruppe 2) 
Varamedlem: Ingrid Sylthe Viken        (3. vara gruppe 2) 
Varamedlem: Lisbeth Mellemsæter   (4. vara gruppe 2) 

Antall saker til behandling 
Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 5 møter og behandlet 38 saker. Tilsvarende tall i 2018 viser 6 
møter og 51 saker. 

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver (§4) 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av 

kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Utvalget mottok i februar 2019 egenerklæring om uavhengighet fra revisor datert 03.02.19. Den ble 
behandlet i møte 04.02.19, sak 05/19 gjeldende for regnskap 2019. 

Innkalling av administrative leder, evt. andre til kontrollutvalgets møter (§5) 
Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene.  

Kontrollutvalget har i 2019 innkalt følgende til sine møter: 
 Utviklingsleder for orientering om disponering/bruk av bevilgninger fellesgoder sak 06/19
 Økonomisjef og regnskapsleder under behandling av kommunens årsregnskap 2018 (sak

12/19) (De deltok også sak 13/19)
 Daglig leder for Kulturhuset under behandling av årsregnskapet 2018 (sak 13/19)
 Daglig leder Plankontoret, orientering om Plankontorets virksomhet sak 14/19
 Daglig leder og fagansvarlig Vekst Oppdal AS, bedriftsbesøk Vekst Oppdal AS sak 21/19
 Ordfører, styreleder og daglig leder Oppdal kulturhus KF samt tillitsvalgt for ansatte, sak der

ordfører og daglig leder orienterte om Oppdalsmuseet, sak 27/19

vedlegg
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Uttalelse om årsregnskap (§7) 
Etter § 7 i forskrift om kontrollutvalg skal utvalget når det blir forelagt en revisjonsberetning  fra revisor, 

avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen avgis til kommunestyret. Kopi av 

uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir 

innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.  

Kontrollutvalget avga sin uttalelse til kommunestyret om Oppdal kommunes årsregnskap 
for 2018 i møte 30.04.19  (sak 12/19).  
Kontrollutvalget avga sin uttalelse til kommunestyret om Oppdal Kulturhus KF’s årsregnskap for 
2019 i møte 30.04.19  (sak 13/19). 

Oppfølging av revisjonsmerknader (§ 8) 
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. 

Det er ikke gitt revisjonsmerknader for oppfølging i 2019. 

Forvaltningsrevisjon (§9) 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar 

med bestemmelsene i dette kapittel.  

Kontrollutvalget i Oppdal behandlet den 23. september forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger og byggesaker» Kontrollutvalgets 
innstilling ble enstemmig vedtatt av kommunestyret 12.12.19 i PS 172/19. 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon (§ 10) 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret 

eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- 

og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer 

og virksomheter 

Kontrollutvalget behandlet overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-
2019 i møte 03.10.16 - sak 31/16.    Planen ble behandlet i kommunestyret i møte den 19.10.16 og 
vedtatt som innstilt fra kontrollutvalget. 
Planen omfatter perioden 2016-2019. 

Kontrollutvalget vedtok i møte 02.12.19 sak 34/19 bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering 
som grunnlag for plan forvaltningsrevisjon 2020-2024. 

vedlegg
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Selskapskontroll og rapportering til kommunestyret (§13-15) 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret 

er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret 

selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Kontrollutvalget behandlet Plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 i møte 03.10.16 (sak 
32/16) Planen ble behandlet i kommunestyret i møte den 19.10.16 og enstemmig vedtatt. 

Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2019. 

Kontrollutvalget vedtok i møte den 02.12.19 sak 35/19 bestilling av risiko- og vesentlighets-
vurdering som grunnlag for plan eierskapskontroll 2020-2024. 

Valg av revisjonsordning. Valg av revisor (§ 16) 
Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, 

delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter 

innstilling fra kontrollutvalget. 

Oppdal kommune er i 2019 deleier i Revisjon Fjell IKS som leverer revisjonsoppgaver til kommunen i 
henhold til lover og forskrifter om kommunal revisjon. 
Kommunestyret vedtok den 26.september i PS 100/2019 å gå inn i Midt-Norge Revisjon SA fra og 
med 1.januar 2020. Revisjon Fjell IKS oppløses den 31.desember 2019. Det er inngått en 
intensjonsavtale mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge SA som legges til grunn for den 
framtidige deltakelsen i Revisjon Midt-Norge SA.  

Særlige oppgaver for kontrollutvalget (§18) 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 

fylkestinget. 

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett 2020 for egen virksomhet innenfor kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen i møte 23.09.19 (sak 30/19). Budsjettet ble vedtatt i kommunestyrets 
møte den 12.12.19, sak PS187/2019. 

Saksbehandling. Møte- og talerett i kontrollutvalgets møter (§ 19) 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes dersom utvalget skal behandle 

opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommuneloven § 31 nr. 3 siste punktum gjelder 

tilsvarende.  

vedlegg
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Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører eller fylkesordfører og 

kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlig(e) revisor(er). Innkallingen skal inneholde en oversikt 

over de saker som skal behandles samt saksdokumenter.  

Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan 

forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors 

tilsettingsforhold behandles. 

Saker er sendt ut senest én uke før møtet er avholdt. I tillegg legges de ut til offentlig gjennomsyn i 
Oppdal Rådhus. Kopi av innkallingen sendes i tillegg elektronisk til ordfører og revisor.  
Saksdokumentene offentliggjøres samtidig på kommunene hjemmeside og på hjemmeside til 
Kontrollutvalg Fjell IKS, www.konfjell.no. 

Revisor har møtt til samtlige av kontrollutvalgets møter. 

Saksbehandling og sekretariat (§20) 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller 

utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og 

at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

Oppdal kommune er deleier i Kontrollutvalg Fjell IKS som leverer sekretariatstjenester til 
kommunen i henhold til forskrift for kontrollutvalg. 

Andre oppgaver 
Kontrollutvalget er ikke forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra 
kommunestyret, eller der det framgår av revisjonsforskriften. Når det gjelder henvendelser fra 
andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under 
utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.  

Kontrollutvalget har behandlet følgende saker i tillegg til oppgaver nedfelt i forskriften: 

 Orientering fra utviklingsleder om disponering/bruk bevilgninger fellesgoder

 Revisors uavhengighetserklæring

 Kontrollrapport vedr skatteoppkreverfunksjonen 2018

 Innkommet sak – Myndighetsutøvelse i plansaker LNG LNFR

 Bedriftsbesøk Vekst Oppdal AS

 Gjennomført kontroll og pålegg utført av Arkivverket - oppfølging

 Hjemmetjenesten om avtaler/orientering bilordning

 Oppdalsmuseet – orientering om valgt ny leder og konflikt frivillige

 Budsjett 2020

 Årsplan/møteplan 2020

 Introduksjon nytt kontrollutvalg

 Diverse orienteringssaker og referatsaker

vedlegg
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 Introduksjon nytt kontrollutvalg

Virksomhetsbesøk 
Hjemmelen for kontrollutvalgets virksomhet er fastsatt i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og  
Fylkeskommuner § 4: 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen 
på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har 
en forsvarlig revisjonsordning. 

Kontrollutvalget vedtok den 30.01.17 prosedyrer for virksomhetsbesøk. 
I følge utvalgets prosedyrer for virksomhetsbesøk er formål med et besøk å gjøre seg kjent med og 
Skaffe seg kunnskap om hvordan kommunens virksomhet drives. 

Kontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøk den 03.06.19 ved Vekst Oppdal AS herunder selskaper 
Selskaper eiet av Vekst Oppdal Holding AS. 

Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret 
Kontrollutvalget rapporterer årlig til kommunestyret i form av årsmelding for kontroll og tilsynsarbeidet  
i kommunen.  Møteprotokoller blir lagt ut offentlig på kommunens hjemmesider og Kontrollutvalget Fjell 
IKS sin hjemmeside:  www.konfjell.no.   

vedlegg
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Saker behandlet i Oppdal kontrollutvalg i 2019 

4. januar 2019

01/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 03.12.18 

03/2019 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget 

04/2019 Vurdering av selskapskontroll 2019 

05/2019 Vurdering av revisors uavhengighet 

06/2019 Orientering om disponering/bruk av bevilgninger fellesgoder 

07/2019 Virksomhetsbesøk 2019 - vurdering 

08/2019 Orienteringssaker 

09/2019 Eventuelt 

30. april 2019

10/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

11/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 04.02.19 

12/2019 Årsregnskap 2018 Oppdal kommune  

13/2019  Årsregnskap 2018 Oppdal kulturhus KF 

14/2019 Plankontoret orienterer om sin virksomhet 

15/2019 Kontrollrapport 2018 Skatteetaten 

16/2019 Innkommet sak – Myndighetsutøvelse i plansaker 

17/2019 Orienteringssaker 

18/2019 Eventuelt 

3. juni 2019

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 

23. september 2019

24/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

25/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 03.06.19 

26/2019 Hjemmetjenesten orienterer bilordning 

27/2019  Ordfører og daglig leder orienterer om Oppdalsmuseet 

28/2019 Forvaltningsrevisjon – «Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålings- 

 forretninger og byggesaker 

29/2019 Budsjett 2020 

30/2019 Orienteringssaker 

31/2019 Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid 

32/2019 Eventuelt 

vedlegg
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2. desember 2019

32/2019B Godkjenning av saksliste og innkalling 

33/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 23.09.19 

34/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

forvaltningsrevisjon 2020-2024  

35/2019  Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for ålan 

eierskapskontroll 2020-2024 

40/2018 Budsjett 2019 for kontrollutvalget 

36/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet i 2020 

37/2019 Orienteringssaker  

38/2019 Eventuelt 

Oppdal 3. februar 2019 

Ketil Jacobsen 

________________________ 

Ketil Jacobsen   
leder kontrollutvalg 

__ Ragnhild Aashaug____________________

Ragnhild Aashaug 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

vedlegg



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 05/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 03.02.20      05/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

05/20  Kontrollutvalget 03.02.20 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Fastsetting av 
gebyrer for betaling oppmålingsforretninger og byggesaker” 

Saksdokumenter: 

- Rapporten av 18.06.19, behandlet i sak 28/19(ikke vedlagt)

Saksopplysninger: 

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 står det at kontrollutvalget skal påse at 

kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om 

forvaltningsrevisjon følges opp.  

Det er sentralt av hensyn til å sikre en ”lærende organisasjon” at resultatene av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et 

ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk 

følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/ 

svakheter. 

Kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets merknader blir fulgt opp gjelder 

også i forhold til saksområder som ligger til andre folkevalgte organer. 

Det er kommunens administrasjonssjef/rådmann som har ansvar for oppfølgingen av 

kommunestyrets merknader, jf. kommuneloven § 13 nr. 1. Det ligger ikke til 

kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/ 

svakheter i det konkrete tilfelle.  

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget behandlet rapporten «Fastsetting av gebyrer for betaling 

oppmålingsforretninger og byggesaker ” den 23.09.19 i sak 28/19. Formålet med 

prosjektet var å finne svar på om kommunen etterlever bestemmelsene for fastsetting av 

gebyrer innenfor tjenestene oppmålingsforretninger og byggesaksbehandling. 

Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling med følgende innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer for betaling 

oppmålingsforretninger og byggesaker" tas til etterretning. 

Rådmannen bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for 

tjenestene byggesak og oppmålingsforretninger: 

 skiller ut som en egen selvkostsektor adskilt fra private plansaker.

 at direkte kostnader bør identifiseres gjennom bruk av funksjonskontoplanen i stedet

for ansvarskontorplanen.

 at oppmålingsgebyrene for 2020 bør settes lavere enn selvkost slik at tidligere års

merinntekter blir tilbakeført så raskt som mulig.



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 05/2020 

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.02.20. 

Kommunestyret behandlet rapporten den 12.12.19 og kontrollutvalgets innstilling ble 

enstemmig vedtatt. 

Saksvurdering: 

Sekretariatet har etter kommunestyrets vedtak tatt kontakt med kommunedirektøren 

med en anmodning om en orientering til kontrollutvalget om iverksatte tiltak i henhold til 

vedtak fattet i kommunestyret 12.12.19. Første mulighet var dagens møte, og 

kommunedirektøren bekrefter at han stiller og gir en overordnet orientering av modellen 

som nå er etablert og som er brukt til å fastsette gebyrsatsene for 2020. Det vil også 

legge grunnlaget for selvkostregnskapet for 2020.   
Kontrollutvalget bør få en skriftlig tilbakemelding for hvordan og når de ulike 

oppfølgingspunktene for tjenestene byggesak og oppmålingsforretninger er gjennomført. 

Kontrollutvalget må under behandlingen av saken ta stilling til en eventuell videre 

oppfølging av rapporten. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten ”Saksbehandling av byggesaker i Oppdal kommune”, tas 

til orientering.   

Utvalget ber om en skriftlig redegjørelse for når og hvordan de ulike punktene er 

gjennomført til neste møte for å kunne rapportere videre til kommunestyret. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 06/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 03.02.20      06/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

06/20  Kontrollutvalget 03.02.20 

Orientering om utbedring av mugg- og soppskader ved BOAS 1 og 
hvordan beboere er informert og ivaretatt. 

Saksdokumenter: 

- PS 19/151 Kommunestyrets behandling, UTBEDRING AV MUGG-/ OG SOPPSKADER VED

BOAS 1(vedlegg 1)

Saksframlegg: 

BOAS er eid av Oppdal kommune og har 43 leiligheter med heldøgns omsorg/bemanning. 

I Boas 1 er det påvist konsentrasjoner av mugg-/ og sopp sporer i inneluften utover det 

det som normalt kan aksepteres. Boas 1 er bygget i 1992 og består av 22 

omsorgsboliger. Analyser av inneluften er gjennomført i to omganger sommer og høsten 

2019. Begge rapportene anbefaler at det gjennomføres tiltak.  

Kommunestyret vedtok i sak PS 19/151 å renovere  BOAS 1 og gjennomføre det som et 

større prosjekt. Saksfremlegget er vedlagt i saken(vedlegg 1). 

I kontrollutvalgsmøtet den 2.desember 2019 gjorde kontrollutvalget følgende vedtak i 

sak 38/2019, under sak 3: 

«Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren på neste møte om 

hvordan informasjon til beboere og ansatte ved BOAS er gitt, og hvordan beboere er 

ivaretatt.» 

Sekretariatet har formidlet kontrollutvalgets ønske om en orientering fra 

kommunedirektøren. Kommunedirektøren har bekreftet i mail at han vil møte i 

kontrollutvalget og svare på spørsmålet fra utvalget. 

Saksvurdering: 

På bakgrunn av orienteringen utformer utvalget et vedtak i saken. Saken legges frem 

uten innstilling.  

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



horte

OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 

Anders Nordmo ANNO/2019/1439-1/J74 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 

Kommunestyret 19/151 29.10.2019 

UTBEDRING AV MUGG-/ OG SOPPSKADER VED BOAS 1 - FINANSIERING 

Vedlegg 
1 Tegninger 01 
2 Tegning 02 
3 Tegning 03 
4 Tegning 04 
5 Tegning 05 
6 Tegning 06 
7 Tegning 07 
8 Ortofoto som viser 

Boas1 og Boas2 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

Rapport fra Analysesentret Trondheim. Datert 01.07.2019. 
Rapport fra Mycoteam. Datert 26.08.2019. 

Saksopplysninger 

I Boas 1 er det påvist konsentrasjoner av mugg-/ og sopp sporer i inneluften utover det det som 

normalt kan aksepteres. Boas 1 er bygget i 1992 og består av 22 omsorgsboliger. Analyser av 

inneluften er gjennomført i to omganger sommer og høsten 2019. Begge rapportene anbefaler at det 

gjennomføres tiltak.  

Vurdering 

Årsak til skade: 

Årsak til mugg- og soppoppblomstring har vært noe uklar, men etter nærmere undersøkelser er 

konklusjon at det er to forhold, som sammen gir oppblomstring av mugg og sopp. Det ene er dårlige 

fallforhold på badegulvene, hvor det i ugunstige tilfeller medføre at vann lekker ut til tilstøtende rom 

gjennom døråpninger.  

Det andre er at kunnskapen om membraner knyttet til bruk av keramiske flis på bad i norske hjem, var 

noe begrenset i den perioden Boas 1 ble bygget. For Boas 1 er det ikke benyttet membransjikt under 

flisbelegg på badene. I overgang mellom gulv og vegg er det benyttet en metode som har vist seg å 

ikke holde over tids bruk.  Et annet forhold som kan nevnes er at bruken sannsynligvis har endret seg 

noe, til mer assistert dusjing av beboere. Ved assistert dusjing trenger betjening mer plass rundt den 

assisterte, noe som medføre mer vannsprut og bruk av dusjstoler som trekkes mer frem i rommet. 

Konsentrasjon av mugg-/soppsporer i inneluften må også sees i sammenheng med at leilighetene ikke 

har balansert ventilasjon og at ventilasjon reguleres av brukerne selv. Eksisterende ventilasjon er et 

vedlegg



enkelt avtrekkssystem som styres via kjøkkenventilator med felles avtrekk fra bad og kjøkken med 

avkast over tak. Det anbefales etablering av balansert ventilasjon overstyrt uten brukeres påvirkning, 

bortsett fra kjøkkenavtrekk. 

Omfang av skade: 

For å forklare usikkerheten i skadenes omfang må vi først beskrive oppbyggingen av gulvene i 

leilighetene. Alle bad og boder har en 40 mm påstøp oppå eksisterende gulvnivå, bestående av 

glattpusset betong. For å få terskelfrie overganger mellom rommene, er alle andre rom i leilighetene 

bygget opp med 22 m.m. vannfast spon + et topplag med eikeparkett 18 m.m..  

Når det oppstår en lekkasje fra bad, til tilstøtende rom, får vi en situasjon hvor vann kan sive utover det 

glattpussete betonggulvet – under spon og parkettsjiktet. Dette kan medføre at spon-/ og parkettlag må 

fjernes før skadeomfanget kan bestemmes. Remontering av slike gulv er sjelden vellykket.  

For å danne oss et bilde av omfang er det igangsatt rivning av alle overflater på badene og gulvene i 

rommene som tilstøter badene, i to leiligheter som ligger over og under hverandre i samme seksjon. 

Dette gjelder leilighet 11 og 22 i enden av bygningen. Her fikk vi bekreftet årsakssammenhenger, men 

omfanget er fortsatt uklart, hvorvidt det er kommet vann under spon/parkettgulv i stue/kjøkken og gang. 

Tiltak for å rette opp skaden: 

1. 

Badene renoveres i samtlige leiligheter, hvor eksisterende påstøp fjernes, veggflater skiftes ut. Nytt fall 

etableres på gulvene. Nye overflater blir i vinylbanebelegg (våtromsbelegg) gulv og vegger. I 

parleilighetene fjernes adkomsten mellom garderobe og bad, slik at det bare bli adkomst til bad via 

soverom. 

Anslått foreløpig kostnad pr. bad kr. 300.000,- eks.mva. 

2. 

Alle gulv i soverom og garderobe fjernes og det etableres nye gulv. 

Anslått foreløpig kostnad pr. leilighet kr. 100.000,- eks.mva. 

3. 

Det etableres balansert ventilasjon i alle leiligheter. 

Anslått foreløpig kostnad pr. leilighet kr. 200.000,- eks.mva. 

4. 

Hvis skadeomfanget også omfatter gulv i stue og kjøkken vil disse bli fjernet. 

Kostnadene er ikke kjent, og vil være avhengig av omfang. Gulv i stue og kjøkken er en 

sammenhengende flate, hvor bl.a. kjøkkeninnredning er plassert oppå flaten. Noe som medfører at 

kjøkkeninnredninger må fjernes og evt. remonteres. 

Virkninger for beboerne: 

Kommunelegen har gjennomført en risikovurdering av samtlige beboere for å avdekke om det er noen 

av disse som har spesielle utfordringer ved eksponering av mugg og sopp. Risikovurderingen er 

grundig og de anbefalinger som kommunelegen har gitt, vil bli etterkommet. 

Når arbeidet med utbedringer kommer i gang vil beboerne merk en del støy, spesielt knyttet til meisling 

i betongdekker, hvor vi får en forplantning av støy i dekkekonstruksjoner. Likevel mener vi det vi være 

mulig gjennomføre arbeidene på en måte som at gjør bygget kan bebos på en trygg måte.  
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Virkning for ansatte: 

På samme måte som for beboerne har kommunelegen gjennomført en risikovurdering av eksponert 

ansatte. Ansatte som opplever ubehag og har forhold som tilsier at mugg/sopp eksponering kan 

medføre helserisiko blir flyttet til andre områder i enheten. Helsemyndigheter opererer ikke med 

absolutte terskelverdier knyttet til mugg-/ og soppeksponering, men generelt at det bør unngås. 

Arbeidstilsynet er kontaktet og konkluderer med at situasjonen ved Boas ikke utløser varslingsplikt. 

Videre mener arbeidstilsynet at nevnte risikovurdering vil være dekkende inntil utbedringer er 

gjennomført. 

Ansatte vil bli orientert om fremdrift og annet gjennom avdelingsledelsen ved Boas. 

Prosjektledelse: 

Sakens omfang på dette tidspunkt, ser ut til å være i en slik størrelse at vi må organisere det videre 

arbeidet som et ordinært byggeprosjekt. Saken omtales derfor senere i saksfremlegget som 

«prosjektet». Det vil være nødvendig å etablere prosjektledelse utover de ressurser som vi rår over i 

enhet for tekniske tjenester. Oppgavene som skal løses i denne sak krever koordinering mellom flere 

fag og ikke minst et nært samarbeid med bruker og betjeningen ved Boas.  

Kontroll/revisjon av brannstrategi: 

Boas er krevende med hensyn til brannkrav og brannsikkerhet. Ved etablering av balansert 

ventilasjonsanlegg vil installasjoner berøre forholdet mellom eksisterende brannceller og tiltak vil være 

søknadspliktige. Da er det nødvendig at vi klargjør og evt. reviderer brannstrategien for Boas 1 og 

sannsynligvis må denne samkjøres med eksisterende brannstrategi for Boas 2.  

Prosjektering av VVS-anlegg: 

Detaljprosjektering av nytt balansert ventilasjonsanlegg og nytt sanitærutstyr er nødvendig for å 

komme seg i gang med utbedringsarbeider. Hulltaking gjennom dekker medfører bruk av vann med 

tilhørende søl og det er derfor viktig at slik arbeid gjøres før videre fremdrift.  Brannstrategien vil være 

bestemmende for noe av de tiltak som skal gjøres. Samme prosjektering vi være grunnlag for 

anbudsprosess. 

Prosjektering av elektriske installasjoner: 

Samme som for ventilasjonsanlegg. 

Prosjektering av bygningsmessige arbeider: 

Arbeidene med rivning – sanering – gjenoppbygging, medfører at vi må gjennom anbudsprosesser og 

da er vi avhengig av et godt anbudsgrunnlag.  Prosjektets omfang slik det fremstår i dag krever 

annonsering via Doffin systemet og de prosedyrer som ligger i forskrift om offentlige anskaffelser. Det 

vil bli vurdert 3.partskontroll for å kontrollere at tiltakene er tilstrekkelig.  

Økonomi og finansiering: 

Foreløpig ser det ut til at selve utbedringen kan gjennomføres i 4 steg. 1. steg 8 parleiligheter. 2.,3, og 

4.steg - 4 enkeltleiligheter. Hvert steg gjennomføres med at all adkomst for renoveringsarbeidet gjøres

fra fasadesiden, slik at bygget for øvrig kan bebos når utbedringer gjennomføres.

Husleieinntekter fra Boas1 inngår i finansieringen av avdeling byggs drift av kommunale bygninger, og 

tomme leiligheter får budsjettmessig virkning. Bytting av leiligheter og flytting av beboere  medfører 

merarbeid for omsorgstjenesten ved Boas, og kan derfor medføre ekstra kostnader. 

Skaden vil bli drøftet med kommunens forsikringsselskap for å avklare evt. dekningsmulighet. Det 

arbeides med kommunens egen vurdering av dekning i dette tilfelle, men det er ikke konkludert på 

nåværende tidspunkt.  
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.10.2019 

Behandling 

SV/SP/KrF/V v/ Ingvild Vikan og Olav Skjøtskift foreslo: 

Tillegg av nytt pkt. 5 i tilrådinga: 

Kommunestyret ønsker en samlet vurdering av inneklima og byggteknisk standard på alle kommunale 
bygg.  Vurderingen legges fram for kommunestyret i forbindelse med handlingsplanbehandlingen 
2021-24.  

Vedtak 

Kommunedirektørens forslag ble enst. vedtatt. 

I.Vikans/O.Skjøtskifts forslag ble enst. vedtatt.

Vedtaket blir som følger: 

1. Utbedringer av mugg-/ og soppskader ved Boas 1 deles inn i to trinn, hvor første trinn blir å

etablere en prosjektorganisering med gjennomføring av prosjektering med utarbeidelse av

anbudsgrunnlag og gjennomføre en anbudsprosess. Hvis mulig ferdigstilles leilighet 11 og 22

fortløpende. Kostnader for 1. trinn anslås til kr. 6.000.000,-.

2. Av beløpet bevilges i budsjettåret 2019 kr. 1.500.000,- for igangsetting av arbeider og

prosjektering. Resterende, anslått til 4,5 mill. kr. bevilges i forbindelse med behandling av

budsjettet for 2020 og sees i sammenheng med punkt 2.

3. Når trinn 1 er gjennomført og kostnadene er mer avklart legges det frem ny sak til

kommunestyret med totalt kostnadsoverslag for hele prosjektet.

Bevilgningen i 2019, 1,5 mill. kr., finansieres med kr. 300.000 i mva-kompensasjon og kr.

1.200.000 i låneopptak. Lånet tas opp som serielån med 20 års avdragstid.

4. Følgende budsjettkorrigering gjennomføres:

Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp 

02701 675 265 6800 Kostnader til 
arbeider og 
prosjektering 

1 500 000 

07291 675 841 6800 Mva-
kompensasjon 

-300 000

09101 675 265 6800 Opptak av lån -1 200000

Kommunestyret ønsker en samlet vurdering av inneklima og byggteknisk standard på alle kommunale 
bygg.  Vurderingen legges fram for kommunestyret i forbindelse med handlingsplanbehandlingen 
2021-24.  
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Kommunedirektørens  tilråding 

1. Utbedringer av mugg-/ og soppskader ved Boas 1 deles inn i to trinn, hvor første trinn blir å

etablere en prosjektorganisering med gjennomføring av prosjektering med utarbeidelse av

anbudsgrunnlag og gjennomføre en anbudsprosess. Hvis mulig ferdigstilles leilighet 11 og 22

fortløpende. Kostnader for 1. trinn anslås til kr. 6.000.000,-.

Av beløpet bevilges i budsjettåret 2019 kr. 1.500.000,- for igangsetting av arbeider og

prosjektering. Resterende, anslått til 4,5 mill. kr. bevilges i forbindelse med behandling av

budsjettet for 2020 og sees i sammenheng med punkt 2.

2. Når trinn 1 er gjennomført og kostnadene er mer avklart legges det frem ny sak til

kommunestyret med totalt kostnadsoverslag for hele prosjektet.

3. Bevilgningen i 2019, 1,5 mill. kr., finansieres med kr. 300.000 i mva-kompensasjon og kr.

1.200.000 i låneopptak. Lånet tas opp som serielån med 20 års avdragstid.

4. Følgende budsjettkorrigering gjennomføres:

Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp 

02701 675 265 6800 Kostnader til arbeider og 
prosjektering 

1 500 000 

07291 675 841 6800 Mva-kompensasjon -300 000

09101 675 265 6800 Opptak av lån -1 200 000

vedlegg



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 07/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 03.02.20     07/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

07/20   Kontrollutvalget 03.02.20 

Initiering av virksomhetsbesøk 

Saksdokumenter: 

- Prosedyrer for virksomhetsbesøk – vedtatt 30.17.17 sak 07/17

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget har vedtatt at de ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk til enheter i 

Oppdal kommune.  I den forbindelse ble det utarbeidet prosedyrer for virksomhetsbesøk, 

se vedlegg vedr prosedyrer for virksomhetsbesøk. 

I 2019 ble det gjennomført bedriftsbesøk hos Vekst Oppdal Holding AS den 03.07.19. 

I arbeidsplanen for 2020 er det planlagt et virksomhetsbesøk i juni. 

Sekretariatet ser det som en fordel at utvalget tidlig på året tar stilling til hvilken 

virksomhet som skal besøkes i 2020, med tidspunkt og omfang. 

Prosedyrens punkt 4.2.1 om initiering: 

«Kontrollutvalget vurderer virksomhetsbesøk fortrinnsvis i årets første møte eller ved 

behov, og prioriterer hvilke virksomheter som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang. 

Rådmannen inviteres under behandling av saken.» 

Etter at utvalget har definert ”hvem, når og hvordan” vil neste skritt bli: 

 Gjøre avtale med rådmannen (få navn på kontaktpersoner ved enheten)

 Gjøre avtaler med enheten og de som det er ønskelig å møte under besøket

(styrer/rektor, ansatte, pårørendeforening/FAU, brukere/elever…..) 

 Forberede ev. spørsmål til besøket dersom utvalget ønsker det.

 Innhente eventuell dokumentasjon

Prosedyrenes punkt 4.2.2 om forberedelse: 

«Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det 

gjøres avtale med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, 

rektor, ansatte, pårørende, brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å 

få tilsendt på forhånd innhentes. 

Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  

Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak 

og innhenter nødvendig dokumentasjon.   

Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket» 

Sekretariatet utarbeider en plan for besøket på bakgrunn av utvalgets behandling i denne 

saken. 

Sekretariatet foreslår at plan for besøket godkjennes i kontrollutvalgets planlagte møte 

27.04.20. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 07/2020 

 

Saken legges på denne bakgrunn frem for diskusjon i kontrollutvalget.  

Utvalget bes om å komme frem til hvilke virksomheter som skal besøkes, samt tidspunkt 

og omfang 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved …………… den 3. juni 2020. Sekretariatet forbereder 

besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket 

godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

  

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 
 

 



Vedtatt i kontrollutvalgsmøte i Oppdal 30. januar 2017 – sak 07/17 

Prosedyrer for virksomhetsbesøk 

1. Hensikt
Virksomhetsbesøk skal gjøre kontrollutvalget bedre kjent med den kommunale virksomheten, og 
ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalgets arbeid.  
Et virksomhetsbesøk er et møte mellom kontrollutvalget og en besøkt virksomhet/enhet i 
kommunen. Deltakere fra virksomheten orienterer om sin virksomhet og kontrollutvalgets 
medlemmer stiller spørsmål underveis hvis ønskelig. Det vil være normalt at kontrollutvalget tas 
med på en omvisning i kontorlokaler og eventuelt øvrig anlegg som den besøkte virksomheten 
disponerer.  
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg kunnskap 
om hvordan kommunens virksomheter drives.  
Hjemmelen for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk er fastsatt i Forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner § 4:  

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen 
eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  

Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i diskusjon i kontrollutvalget i 
forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte. Virksomheter som ikke er besøkt tidligere 
er aktuelle, og dersom det er opprettet en ny avdeling/virksomhet vil denne framstå som 
interessant for besøk. Tidligere besøk i en virksomhet kan være bakgrunn for at denne besøkes 
på nytt. Tid som er gått siden virksomheten sist fikk besøk av kontrollutvalget er avgjørende. 
Forhold som ble tatt opp ved tidligere virksomhetsbesøk kan fortsatt være relevante for 
kontrollutvalget.  
Prosedyrene kan også inkludere kommunale foretak og selskap.  

Under besøket kan kontrollutvalget 

 bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen

 undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale

føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert

 sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved

å få orientering om og innsyn i system og rutiner

 få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid

2. Omfang
Prosedyren gjelder for virksomhetsbesøk initiert av kontrollutvalget i Oppdal kommune. 

3. Ansvar
Kontrollutvalget har ansvaret for å følge prosedyren. 
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Vedtatt i kontrollutvalgsmøte i Oppdal 30. januar 2017 – sak 07/17 

4. Framgangsmåte

4.1 Planlegging  
Kontrollutvalget framsetter i samråd med sekretariatet forslag til virksomheter/enheter som er 

aktuelle for virksomhetsbesøk gjerne i årets første kontrollutvalgsmøte eller ved behov. Det skal 

framgå hvilke enheter som skal besøkes og forslag til tidspunkt for virksomhetsbesøkene. 

4.2 Gjennomføring 
Virksomhetsbesøk har flere faser: 
1. Initiering

2. Forberedelse

3. Virksomhetsbesøket

4. Etterarbeid

4.2.1 Initiering 

Kontrollutvalget vurderer virksomhetsbesøk fortrinnsvis i årets første møte eller ved behov, og 

prioriterer hvilke virksomheter som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang. Rådmannen inviteres 

under behandling av saken.  

4.2.2 Forberedelse 

Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale 
med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende, 
brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes. 
Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  
Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og 
innhenter nødvendig dokumentasjon.   
Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket.  

4.2.3 Virksomhetsbesøket 

Leder i kontrollutvalget leder og avvikler besøket.  
Besøket innledes ved å orientere om kontrollutvalgets arbeid og hensikten med besøket. 
Virksomhetsleder/enhetsleder og andre aktuelle medarbeider deltar og orienterer om virksomheten  
Kontrollutvalget stiller ev. spørsmål underveis. Det gis en sammenfatning/ oppsummering av besøket 
tilslutt. 

4.2.4 Etterarbeid  

Etter møtet lager sekretariatet et oppsummerende notat til kontrollutvalget. 
Notatet behandles av utvalget og videresendes til kommunestyret til orientering. Kopi sendes 
rådmann og enheten som er besøkt.  
Dersom utvalget utarbeider en uttalelse, sendes denne på høring til rådmannen først. 

5. Registrering og arkivering
All framlagt dokumentasjon fra besøket oppbevares hos sekretariatet i 10 år. Referater og 
oversikter fra gjennomførte virksomhetsbesøk arkiveres også hos sekretariatet. 

vedlegg
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Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 08/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 03.02.20      08/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

08/20  Kontrollutvalget 03.02.20 

Vurdering av revisors uavhengighet i henhold til forskrift om 
revisjon 

Saksdokumenter: 

Brev av 20.12.2019 fra Revisjon Midt-Norge SA med egenvurdering av oppdragsansvarlig 

revisors uavhengighet. 

Saksframlegg: 

Kommuneloven § 24-4 omtaler at revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i §16- §19 presiserer kravene til revisors 

uavhengighet. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 

årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. En del av dette påse-ansvaret ligger i 

det å sikre at revisor er uavhengig. 

I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 

kontrollutvalget. 

Oppdragsansvarlig revisor og revisors medarbeidere på oppdraget skal være uavhengige. 

Det skal ikke foreligge særegne forhold som kan svekke uavhengigheten eller 

objektiviteten i gjennomføringen av revisjonen. Dette innebærer blant annet at de ikke 

kan: 

 inneha andre stillinger, eller være medlem av styrende organer, hos kommunen eller

virksomhet som kommunen har økonomisk interesse i

 «delta i eller ha funksjoner i» annen virksomhet dersom dette er i konflikt med rollen

som revisor for kommunen

Det er også relevant for vurderingen av uavhengighet om revisors nærstående eller 

revisors medarbeidere har tilknytning til kommunen. 

Det er videre lagt begrensninger på hvilke andre tjenester revisor kan levere til 

kommunen. Dette gjelder: 

 rådgivningstjenester, dersom disse er egnet til å reise tvil om revisors uavhengighet

 tjenester som hører inn under reviderte ledelses- og kontrolloppgaver i kommunen

 å opptre som fullmektig for kommunen

De som utfører revisjon for kommunen skal selv vurdere sin uavhengighet fortløpende. 
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Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 08/2020 

Sakvurdering: 

Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 

revisor for Oppdal kommune, Svein Magne Evavold, Revisjon Midt-Norge SA.  

Vurderingen er datert 20.desember 2019. 

I følge FKT sin veileder for «Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor, så 

kan følgende spørsmål stilles til uavhengighetserklæringen: 

1. Om leveransen av andre tjenester enn revisjon eksempelvis rådgivning, utgjør en

trussel mot revisors uavhengighet

2. Om revisjonsselskapet har regler for hvilke tjenesteleveranser det kan påta seg

utenom revisjonsoppgavene og for individuelle og/eller samlede

honorarbegrensinger

3. Om eventuelle krav i oppdragsavtalen om rotasjon av oppdragsansvarlig

etterfølges.

Disse spørsmålene er stilt Revisjon Midt-Norge, og de har svart følgende: 

1. Uavhengighetserklæringen inneholder opplysninger om rådgivning. Vi yter ikke rådgivning
som setter vår rolle som revisor i fare.

2. Det utarbeides årlige leveranseavtaler med alle kommuneoppdragene. Denne

avtalen regulerer hva som inngår i avtalene med kommunene.

Vi leverer de lovpålagte oppgavene og veiledning tilknyttet lovpålagt revisjon.

Andre oppgaver må avtales spesielt og vil da bli regulert i egne avtaler.

3. Det er ikke avtalt noe knyttet til rotasjon av oppdragsansvarlig revisor.

Ut fra kravene i kommunelovens § § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon i §16

- §19, så er sekretariatet av den oppfatning at oppdragsansvarlig revisor har gjort en

vurdering av sin uavhengighet som lov og forskrift krever.

Sekretariatets forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til 

oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 09/20 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 03.02.20     09/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

09/20  Kontrollutvalget 03.02.20 

Orienteringssaker 

 Orienteringssak 1:
Status sammenslåingsprosessen mellom Revisjon Fjell IKS og Midt- Norge

Revisjon SA. Midt Norge revisjon har meldt at de ikke har anledning til å orientere

om dette nå, da det er en del som ikke er på plass.

Sekretariatet orienterer litt om sitt møte med Midt-Norge revisjon den 20.januar.

 Orienteringssak 2:
Nyvalg av kontrollutvalget gjort av kommunestyret den 29.10.2019, se vedlegg 1

 Orienteringsak 3:
Til alle kommuner fra medvirkningsombudet, se vedlegg 2

 Orienteringssak 4:
Sekretariatet oppfordrer til en gjennomgang og evaluering av NKRF sin

kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen hvor 4 av utvalgets medlemmer deltok.

 Orienteringssak 5:
Vedtatt budsjett Oppdal kommune, se vedlegg 3

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 



OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg 

Vår saksbehandler Referanse 
Gerd S. Måren GEMÅ/2019/659-59/033 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 
Kommunestyret 19/153 29.10.2019 

Kontrollutvalget - valgperioden 2019 - 2023 

Saksopplysninger 

Ny kommunelov settes i kraft f.o.m. det konstituerende møtet for valgperioden 2019 – 2023.  

Kontrollutvalget skal velges på det konstituerende møtet, etter valg av formannskap, ordfører og 
varaordfører, jfr. § 7-1. Utvalget skal ha minst 5 medlemmer. 

I konstituerende møte den 23.10.2019 ble det holdt valg på kontrollutvalg for inneværende valgperiode 
som forholdsvalg, sak K 19/111. 

I etterkant av valget kom det fram at det ikke ble gjort korrekt i henhold til d’Hondts metode om 
mandatberegning.   

Valgbare, og plikt til å ta imot valg, er de som oppfyller vilkårene i kommunelovens 7-2, 3. ledd. 
«En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt: 
a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.

b) Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i fylket på
tidspunktet for det aktuelle valget.

c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg.»

Det er et krav i ny kommunelov at personer må gi skriftlig samtykke til å stille til valg, jfr. kommune-
lovens § 7-2, 3 ledd bokstav c. Dette er et unntak fra ombudsplikten. Gjelder ikke valg til formannskap. 
Det er forslagsstiller som skal innhente skriftlig samtykke fra representanten, og samtykke må ligge 
klart når kandidaten skal velges. Det er ikke spesielle krav til hvordan samtykke skal gis, bortsett fra at 
det må være skriftlig. Vedlagt saken følger skjema som kan brukes. 
Om forholdsvalg sier kommuneloven følgende: 
«§ 7-5.Listeforslag ved forholdsvalg  
Forholdsvalg foregår på grunnlag av lister med forslag til kandidater. Listene skal være innlevert på 
forhånd. Partier eller grupper som er representert i det velgende organet, kan bare levere ett listeforslag 
hver. Antall navn på listen kan være dobbelt så høyt som antall medlemmer som skal velges. Kandidater 
fra et parti eller en gruppe kan bare føres opp på partiets eller gruppens listeforslag eller på en fellesliste 
som utgår fra flere partier eller grupper. 

vedlegg
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Hvis det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent 
blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Hvis det skal velges to eller tre medlemmer, skal 
begge kjønn være representert. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av 
medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, 
skal reglene i dette leddet følges så langt det er mulig. 
Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det partiet eller den gruppen som fremmer 
forslaget. Den som underskriver forslaget, må være medlem av det velgende organet.» 
Om avtalevalg sier kommuneloven følgende: 
«§ 7-7.Avtalevalg  
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå 
som avtalevalg etter denne paragrafen. 
Valget gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer. 
Innstillingen skal inneholde like mange navn som det skal velges medlemmer, og det skal angis hvilket 
parti eller hvilken gruppe medlemmene representerer. Innstillingen kan også inneholde navn på 
varamedlemmer for hvert parti eller hver gruppe. Antall varamedlemmer kan være inntil to flere enn de 
faste medlemmene fra partiet eller gruppen. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller 
fylkestinget. 
Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være representert i organet med 
minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre medlemmer, skal begge kjønn være representert i 
organet. Viser det seg at et valg etter andre ledd vil føre til at kravene i første eller andre punktum ikke 
blir oppfylt, skal det nødvendige antallet kandidater fra det underrepresenterte kjønnet settes inn for å 
oppfylle kravet. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av 
kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette 
leddet følges så langt det er mulig. 
Når varamedlemmer skal velges, skal framgangsmåten i tredje ledd følges.» 

Kap. 23 sier følgende om kontrollutvalget: 

«Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres 
vegne. Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe 
som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant 
kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
Utelukket fra valg er 
a) ordfører og varaordfører
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg

c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og
varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare

d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen

g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i

h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.

Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere 
medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.» 
Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget. 
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Om kontrollutvalgets ansvar og myndighet sier kommuneloven §23-2 følgende: 

«Kontrollutvalget skal påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser
og vedtak

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper
kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper
mv. (eierskapskontroll)

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt
opp.

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når utvalgets saker skal 
behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine 
vegne. 
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, 
redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget 
kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å 
gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen eller 
fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder 
lukkete møter i kommunestyret og kommunerådet eller fylkestinget og fylkesrådet. Departementet kan 
gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling.» 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.10.2019 

Behandling 
I konstituerende møte den 23.10.2019 ble det holdt valg på kontrollutvalg for inneværende valgperiode 
som forholdsvalg, sak K 19/111. 

I etterkant av valget kom det fram at det ikke ble gjort korrekt i henhold til d’Hondts metode om 
mandatberegning.   

Ingvill Dalseg foreslo forholdsvalg på valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 – 2023. 

SP,V,KrF,SV v/ Ingrid Grøtte Johansson foreslo: 

Håvard Killi Gravaune Vararepr.: 1.Bjørg Marit Sæteren
Inger Lise Toftaker  2. Magnus Grøtan Heggstad
Ola Tor Vagnildhaug   3.Liv Ulvund Bjørgum

4. Haftor Skjelstad
5. Ingrid Mellem

H,AP,MDG  v/Ingvill Dalseg foreslo: 

Ketil Jacobsen Vararepr.: 1. Torbjørn Mikkelsen
Jenny Bjørkås  2. Erik Skjøtskift

3. Mari Rui Heiniger
4. Lisbeth Mellemsæter
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H,AP,MDG  v/Ingvill Dalseg foreslo: 

Ketil Jacobsen - leder. 

SP/KrF/V/SV v/ Ingrid Grøtte Johansson foreslo: 

Håvard Killi Gravaune - nestleder. 

Vedtak 

I.G.Johanssons forslag fikk 16 stemmer.

I.Dalsegs forslag fikk 9 stemmer.

Ketil Jacobsen ble enst. valgt som leder. 

Håvard Killi Gravaune ble enst. valgt som nestleder. 

Vedtaket blir som følger: 

I kontrollutvalg for valgperioden 2019 -2023 ble følgende valgt: 

Håvard Killi Gravaune Vararepr.: 1.Bjørg Marit Sæteren
Inger Lise Toftaker  2. Magnus Grøtan Heggstad
Ola Tor Vagnildhaug  3.Liv Ulvund Bjørgum

4. Haftor Skjelstad
5. Ingrid Mellem

Ketil Jacobsen Vararepr.: 1. Torbjørn Mikkelsen
Jenny Bjørkås  2. Erik Skjøtskift

3. Mari Rui Heiniger
4. Lisbeth Mellemsæter

Ketil Jacobsen - leder. 

Håvard Killi Gravaune - nestleder. 

Valgnemndas innstilling 

Forslag framsettes i møtet. 

vedlegg
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 1 medvirkningsombudet@medvirkning.no 

Til alle kommuner: 
Medvirkning er en lovpålagt, 
demokratisk rett. Alle berørte 
parter må få delta (ikke bare bli 
invitert) på like vilkår.  
Medvirkningsombudet (selvutnevnt) ønsker med dette brevet å belyse 
medvirkning bredt på tvers av ulike planprosesser. Målet er å synliggjøre 
hvordan medvirkning kan gjennomføres og forankres bedre blant 
innbyggere. Dette kan bidra til å styrke demokratiet og øke tempoet i 
planprosesser.  

En feil mange kommuner gjør er for eksempel bare å invitere til representativ 
medvirkning, mens loven krever gjennomføring for alle berørte på mest 
mulig like vilkår. En slik feil kan medføre at medvirkningen ikke følger loven. 
Gjennom vedtak av reguleringsplaner risikerer kommunestyrer da å 
nedstemme demokratiske prosesser.  

Utskrifter av dette dokumentet bør suppleres med pdf-versjonen som har 
mange relevante, klikkbare lenker.  

Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ og ingen offentlig 
virksomhet. Ingen lov krever at kommuner skal lytte 
til Medvirkningsombudet, men kanskje kan det være nyttig. Christian 
Sømme opptrer som demokratiaktivist på frivillig basis som 
selvutnevnt Medvirkningsombud med www.medvirkning.no som 
nettsted.   

M
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 2 medvirkningsombudet@medvirkning.no 

Formålet med dette brevet 

Formålet med dette brevet er bidra til god medvirkning gjerne. Her er 
hovedpunktene:  

• Medvirkning er en lovregulert, demokratisk rett som alle kommuner
må tilrettelegge for. God medvirkning forutsetter kjennskap til
lovgivningen, fallgruver og hva som skaper god medvirkning.

• Kommunen har ansvaret for å ivareta medvirkningen også når
utbyggere lager reguleringsplaner. 

• For å gjennomføre medvirkning riktig er viktig å lese lovkommentar
og juridiske veiledere.

• Lokaldemokratiet styrkes og utvikles gjennom bred medvirkning og
dialog i planprosesser, skriver Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.

• Medvirkning handler om å ha innvirkning på sitt nærmiljø og ikke føle
seg overkjørt. Medvirkning handler også om folkehelse, miljø og
inkludering.

• Det er ofte diskutabelt om medvirkningstiltak gjennomføres innenfor
loven. Medvirkningsombudet oppfordrer kommunene til å ta litt
ekstra i for helt sikker å være innenfor.

• Start medvirkningen så tidlig. Mange opplever at medvirkningstiltak
som for eksempel høringer kommer for sent og i en fase hvor de
viktigste premissene allerede er lagt (side 11). Kommunene bør derfor
invitere til medvirkning i idéfasen – før planene er lagt. Mange starter i
realiteten reguleringsplanprosesser lenge før kunngjøring. De kan få
lite nytte av innbyggernes kompetanse og trigge mye motstand.

• Medvirkning kan bidra til økt tempo i planarbeid, ikke omvendt.
Medvirkning er en form medbestemmelse  om må balanseres med
utbyggeres og politikeres besluttende rolle.

• Innbyggernes ulike ombud kan være mer på ballen for å sikre at de
som ikke gjennom makt i form av innsigelsesmyndighet eller andre
ressurser kan komme til planleggingsbordet, ha mulighet til å gi
innspill og være en del av plandialogen – for å sitere regjeringen.no.
Det hjelper lite å komme inn i etterkant. Hvis ombudene selv ikke har
anledning til å bidra tidlig i prosessen, kan de kanskje være
gode veiledere.
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 3 medvirkningsombudet@medvirkning.no 

Case: Evaluering av reguleringsplanprosesser i Oslo 

Medvirkningsombudet har gjennomgått Oslo kommune 
Kommunerevisjonens rapport 16/2019 «Medvirkning i reguleringsplaner». 

Rapporten er et positivt og interessant bidrag innenfor evaluering av det 
grunnleggende demokratiske prinsippet medvirkning i reguleringsplansaker 
(områdereguleringer og detaljreguleringer). Medvirkningsombudet 
anbefaler også andre kommuner og fylkeskommuner å sette seg inn i 
rapporten. Det er mye å lære av Oslo på godt og vondt.  

Rapporten er behandlet i Oslo kommunes kontrollutvalg. Kontrollutvalgets 
vedtak er på fire avsnitt. Avsnitt 2 har et viktig budskap til byråd for 
byutvikling som kan gi inspirasjon for andre kommuner:  

Kontrollutvalget understreker viktigheten av at byråd for byutvikling følger 
opp at planprosessene er forståelige, at medvirkningen er reell, at grupper som 
krever spesiell tilrettelegging for medvirkning hensyntas, og at nye metoder tas 
i bruk for å øke befolkningens deltagelse i byutviklingen. Kontrollutvalget 
understreker viktigheten av å sikre en sterkere lokal forankring i 
medvirkningsprosessen. Dette omfatter bl.a. tettere samarbeid med bydelene og 
bydelsutvalgene, lokalbefolkningen, lokale interesseorganisasjoner og 
virksomheter.  

Medvirkningsombudets tanker om rapporten er tilgjengelige her.  

Spør folk om idéer før forelskelse i egne planer 

Det er mange eksempler på at planforslag i store trekk er ferdige når 
planprosesser kunngjøres eller når innbyggere inviteres til medvirkning. 

En uheldig virkning av dette er at innbyggere kan føre seg ført bak lyset 
fordi planprosessene i realiteten har pågått måneder og kanskje år uten å 
være kunngjort. Folk syns ikke det virker redelig.  

En annen side av dette er at planmyndigheter og utbyggere ikke 
forstår eller verdsetter skillet mellom idé og fag. Folks idéer er ikke 
skumle. Tvert imot kan de være svært gode. Når folk får bidra 
med idéer i tidlig fase og blir hørt, kan dessuten konfliktnivået bli 
lavere gjennom hele planprosessen. Fagfolks ideer er ikke 
nødvendigvis bedre enn idéene til høyst bevisste og 
lokalkjente innbyggere. 
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Når fagfolk har forelsket seg i sine egne idéer og investert mye tid og 
millioner av kroner i planprosesser som for eksempel kan inkludere kostbare 
konsekvensvurderinger, skal det svært mye til for at innbyggermedvirkning 
kan føre til vesentlige endringer. Konfliktnivået blir da forutsigelig høyt. 

Det er Medvirkningsombudets syn at det i evaluering av mulighetene for 
reell medvirkning må vektlegges om innbyggerne har fått gi innspill før 
planer i realiteten er ferdige eller om de i stedet er blitt tildelt en rolle som 
ufrivillige sandpåstrøere.  

Gjennomfører ikke representativ medvirkning 

En observasjon Medvirkningsombudet har gjort, er at mange kommuner ikke 
gjennomfører medvirkningstiltak i plansaker for alle berørte på mest mulig 
like vilkår. Da blir ikke medvirkningen i henhold til plan- og bygningsloven 
som allerede i formålsparagrafen 1–1 fastslår at «Planlegging og vedtak skal 
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 
myndigheter.»  

Andre verken inviterer til slike medvirkningstiltak for folk flest eller 
tilrettelegger for deltakelse for grupper og personer med særlig 
tilretteleggingsbehov (juridisk veileder side 3). Når det svikter på allerede 

fra tilrettelegging og invitasjon kan medvirkningen vanskelig være innenfor 

loven.  

Til tross for mangler på representativitet og utforming, kan kommuner i 
ettertid likevel hevde at medvirkning er gjennomført. Dette kan virke 
imponerende, men stemmer ikke når tiltakene i sum ikke oppfyller kravet 
om at de berørte på mest mulig like vilkår skal delta.  

Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (side 40–) henviser 
til § 5–1 om Medvirkning i plan- og bygningsloven og fremhever at 
«planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for åpen, bred og 
tilgjengelig medvirkning i lokalsamfunnet og dialog med 
organiserte og uorganiserte interesser. Planmyndigheten skal 
tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i 
planprosessene. Bestemmelsen innebærer en plikt for 
planmyndighetene til å iverksette aktive tiltak for å få til den 
ønskede medvirkning.» 

Ofte kommer for eksempel nesten bare «godt voksne, etniske 
nordmenn med relativt god økonomi» på 
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medvirkningsarrangementer. Disse blir ofte fremhevet som dominerende i 
medvirkningssammenheng. Her et sitat fra byutviklingsbyråden i Oslo 
kommune:  

«Folkemøter er vel og bra, men ofte er det et visst segment av befolkningen 
som møter opp – godt voksne, etniske nordmenn med relativt god økonomi. Og 
selv om disse har mye viktig kunnskap å bidra med, er de ikke representative 
for alle som bor i byen og da kan innspillene bli litt ensporet.» 

Reguleringsplaner kan bety lite 

For utarbeidelse av den kommunale planstrategien er åpen medvirkning 
bare en anbefalt prosess. Dette er problematisk i og med at både 
byggesaker og detaljreguleringer kan fremmes med grunnlag i 
kommuneplaner (side 9).  

Ofte blir innbyggere først oppmerksomme på viktige detaljer i 
kommuneplaner som besegler planområders videre skjebne når de blir 

invitert til medvirkning tilknyttet reguleringsplaner. 

Medvirkningsombudet har observert at det da kan oppstå store konflikter. 
Innbyggerne retter skytset mot reguleringsplaner enda konfliktområdene er 
definert for lenge siden i kommuneplaner. Dette bidrar til mistillit, 
omkamper, forsinkelser og økte kostnader også for utbyggere.  

Derfor anbefaler Medvirkningsombudet gjennomføring av 
medvirkningstiltak også tilknyttet både små og store detaljer i 
kommuneplaner. Mange kommuner vet på forhånd på hvilke områder det vil 
bli konflikt. Da er medvirkning desto viktigere som åpenhetstiltak og for å 
skape tillit til at kommuneplanen kan respekteres og håndheves.  
Kommuner som ønsker en dekkende evaluering av medvirkning tilknyttet et 
planområde kan få et lite dekkende resultat dersom medvirkning rundt 
andre forhold (som kommuneplaner) ikke skjer. 

Forsiktighet med planverk utenfor loven 

Medvirkningsombudet har i to kommuner sett bruk av en slags 
midlertidige reguleringsplanverk som ikke er direkte regulert i 
plan- og bygningsloven. Et eksempel er «Byplangrep Skøyen». 
Slike planverk er kanskje ikke juridisk bindene eller politisk 
vedtatt, men blir likevel vektlagt i vurderingen av planforslag. 
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De kan lett bli forvekslet med og anvendt som reguleringsplaner som er 
definert i loven.  

Reguleringsplaner skal det medvirkes til, men hva i forhold til slike uformelle 
planverk?  

Medvirkningsombudet mener at det er ekstra viktig med medvirkning 
ettersom slike uformelle planverk i praksis kan få en posisjon som til 

forveksling er lik reguleringsplaner. I motsatt fall kan det blant innbyggerne 
oppstå manglende tillit til at steds- og byutvikling fungerer etter lovgivning 
og demokratiske spilleregler.  

Kan innbyggere få bedrefungerende ombud? 

Politikere har en viktig ombudsrolle for innbyggere. Kontrollutvalg/revisjon, 
Fylkesmenn og Sivilombudsmannen også.  

Medvirkningsombudet har utnevnt seg selv som ombud fordi det er et slags 
tomrom i forhold til den viktige demokratiske retten medvirkning er. En del 
av bildet er at de mange ulike ombudene først kommer inn i bildet for sent 
når områder og bygninger står ferdige. En annen del av bildet er at det kan 
være nøye regulert når de får lov til å komme inn i prosessene. 

Dette tomrommet kan være en medvirkende årsak til at demokratisk 
medvirkning ikke blir gjennomført etter plan- og bygningsloven. Det kan 
demokratiet og innbyggeres tro på politikere, etater og tjenestemenn lide 
under. Dersom ombudene ikke har rom for å gripe tidligere inn i prosesser, 
så kan de alltids komme med god hjelp og råd.  

Medvirkningstiltak må vurderes kvalitativt

Case “Skøyen” (hvor ombudet holder til) 
Sommeren 2017 avholdt Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 

åpen kontordag som medvirkningstiltak for Skøyen 

områderegulering. «Innspillene som kom inn, ble ikke skrevet ned. 

Erfaringen i etaten var at åpen kontordag fungerte godt.». 

Dette fremgår av Oslo kommune Kommunerevisjonens rapport 
og illustrerer en meget viktig problemstilling i forbindelse med 
medvirkningsevaluering: Tiltak kan bli fremstilt som 
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medvirkningstiltak, uten å være lite annet enn skinnmedvirkning. For 
eksempel er kontordagen i plandokumenter for Skøyen områderegulering 
fremhevet som et medvirkningstiltak. Én kontordag med åpningstid mellom 
12 og 18 og som det ikke ble tatt notater fra kan knapt kalles medvirkning. 

Medvirkningsombudet får for øvrig stadig tilbakemeldinger på at det i hui og 
hast gjennomføres for eksempel «eldretråkk» og møter med en skoleklasse 
eller to for at man skal kunne hake av dette på medvirkningslisten.  

I evalueringen av medvirkningstiltak må man følgelig ikke vurdere tiltakene 
bare kvantitativt (antall), men også kvalitativt. Medvirkningsombudet har 
utformet Medvirkningstesten som er uferdig som verktøy basert på 
regjeringens metodeoversikt, men godt egnet til å illustrere ulike 
medvirkningstiltaks ulike verdi. En åpen kontordag som det ikke er notert 
noe fra kan for eksempel ha gitt de tilstedeværende fra planetaten noe å 
tenke på, er følgelig ikke uten verdi og kan da kanskje vektlegges som 
1/1000 (én promille) av den samlede medvirkningskvantifisering.  

Her viser Medvirkningsombudet til rapporten «Medvirkning 
med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale 
beslutningsprosessen» fra KS/UNI Rokkan/NIBR. Av side 18 fremgår: «I 
denne rapporten er temaet medvirkning, og vi vil i denne 
sammenheng ikke regne enveis informasjon fra kommunen ut til innbyggere 
som en form for medvirkning.» Det er i denne sammenheng også relevant å 
trekke frem rapporten «Medvirkning i planprosesser i Oslo kommune»  av 
NIBR hvor det fremgår blant annet «Offentlige høringer blir i hovedsak 
betegnet som å fungere ”ganske godt” eller ”middels” i forhold til for å få 
innsikt i berørte parters synspunkter i saken.» 

Medvirkningsombudet har gjennomgått medvirkningsoversikten i Skøyen 
områderegulering-dokumentet i dette perspektiv: 
• Oppstart av områderegulering, høringsperiode. En høringsperiode uhjulpet
av workshops o.a. må rangeres lavt som medvirkningstiltak
• Workshop for grunneiere/utbyggere, byplangrepet. Dette er et tiltak for
en begrenset målgruppe. 
• Åpent informasjonsmøte i Skøyen kirke, oppstart Skøyen OR.
Énveis informasjon er ikke medvirkning. 
• Rådet for byarkitektur, Skøyen områderegulering. Dette er et
tiltak for en begrenset målgruppe 
• Deltakelse på informasjonsmøte for Ullern velforeninger.
Dette er ikke et medvirkningstiltak ettersom det ikke skjedde i
regi av Plan- og bygningsetaten.
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• Medvirkningsseminar for barn- og unge på Skøyen. Kommunerevisjonen
har grundig belyst det mangelfulle i tilretteleggingen for svake grupper
• Informasjonsmøte for grunneier/utbyggere, EBY og PBE. Dette er et tiltak
for en begrenset målgruppe. Informasjon er ikke medvirkning
• Offentlig ettersyn, høringsperiode. Lavt estimert som medvirkning
• Åpen kontordag på Skøyen (kl.12-18). Innspill ble ikke notert og er ikke
medvirkning. Kun én dag for å møte en befolkning på over 30.000 i bydelen.
Folk flest er på jobb eller på vei fra jobb mellom 12 og 17.
• Åpent møte, Ingeniørenes Hus. Informasjon er ikke medvirkning. Møtet
avholdt i annen bydel. 
• Rådet for byarkitektur, Skøyen områderegulering.  Dette er et tiltak for en
begrenset målgruppe. Gjentatt tiltak for samme målgruppe som følgelig er
blitt sterkt prioritert.
• Begrenset høring, varsling og høringsperiode.  Høring er lavt estimert som
medvirkningstiltak. Begrenset, altså ikke bredt tilgjengelig
• Begrenset høring/orientering (mindre endring av bestemmelse). Høring er
lavt estimert som medvirkningstiltak. Begrenset, altså ikke bredt tilgjengelig
• Til politisk behandling. At noe oversendes politisk behandling kan neppe
anses som et medvirkningstiltak.
• Nytt offentlig ettersyn, høringsperiode. Høring estimeres lavt som
medvirkningstiltak 
• Åpent møte, Skøyen. Énveis informasjon anses ikke som medvirkningstiltak

Ser man på totaliteten i dette så underbygger det; “Kommunerevisjonens 
samlede konklusjon er at Plan- og bygningsetaten ikke i tilstrekkelig grad 
sørget for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker.» Her 
kan ligge lærdom for alle kommuner.  

Snakker ned lovbestemt demokratisk rett 

Avslutningsvis vil Medvirkningsombudet henvise til en påstand mange tyr til 
og som kan undergrave medvirkning som demokratisk rett.  

Det er påstanden om at «medvirkning ikke er medbestemmelse». 

Mange steder har det vært fritt frem for utvikling av regimer hvor 
man noe forenklet anser medvirkning som bare å høre på folk uten 
å bry seg om hva de sier.  

Dette er langt unna intensjonen med lovgivningen. 
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Se gjerne kronikk i Teknisk Ukeblad om dette inkludert sakene kronikken 
lenker til. En del av polemikken er at det bare er folkevalgte politikerne som 
bestemmer og utbyggere fordi de har kapitalen. Har man ikke kapital eller 
sete i kommunestyret, så har man med andre ord ikke noe man skulle ha 
sagt.  

Det er feil. 

I vårt blandingsdemokrati er både represesentativt demokrati og 
medvirkning lovbestemt. Verken representative styrer eller medvirkning kan 
tilsidesettes. I stedet må bestemmelsesretten balanseres.  

Nedvurderingen av medvirkning i dag bidrar til at medvirkning lett bare blir 
til  skinnprosesser som folk opplever seg som gisler av.  

I Oslo kommune byutviklingskomitéens (nå byutviklingsutvalget) høring 
knyttet til arealdelen av kommuneplanen som ikke ble vedtatt i forrige 
bystyreperiode, fremsto faktisk flere velforeninger med budskapet om at de 
er best tjent med å ikke delta i kommunens medvirkningstilrettelegging.  

Årsaken er at deres deltakelse blir oppført i plandokumentene slik at det ser 
ut som om de har fått medvirke. Men, velforeningene opplevde selv å ikke 
bli hørt.  

De følte seg lurt. 

Oslo, 15. januar 2020 

Christian Sømme 

Medvirkningsombud (selvutnevnt) 

Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ og ingen offentlig 
virksomhet. Ingen lov krever at man skal lytte 
til Medvirkningsombudet.  
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019 

Behandling 

Verbalforslag fra SP, V, Krf og SV v/ Ola Husa Risan: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem en sak for kommunestyret i det første 
møtet etter nyttår om vannsituasjonen i Spælaområdet, og den henvendelse som har blitt sendt 
til kommunen av beboere langs Spælavegen om mulighet for å koble seg til det kommunale 
vann- og avløpsverket. I saken bes det også om at det gjøres rede for kostander ved en enkel 
prosjektering og kostnadsberegne av prosjektet, samt hvilke muligheter kommunen har til å 
finansiere dette.  

Verbalforslag fra AP v/ Tor Snøve: 
Det vises til journalpost saksnummer 2019/477-14 av 26.09.2019 vedrørende Svar på søknad 
om kommunalt vann og avløp utover Spælavegen. Kommunestyret vedtar å sette av kr. 
400 000,- i budsjettet for 2020 til å engasjere konsulent for enkel prosjektering for å 
kostnadsberegne prosjektet. Tiltaket finansieres ved bruk av Infrastrukturfondet. 

Vedtak 
Verbalforslag fra T. Snøve falt med 7 mot 18 stemmer (mindretall: AP og H). 

Verbalforslag fra Ola Husa Risan ble enstemmig vedtatt. 

Deretter ble formannskapets innstilling med vedtatt verbalforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtaket blir som følger: 
1) Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på 30 000 kroner.

Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret
delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor den totale
garantirammen.

2) Godtgjørelsen til ordføreren i 2020 fastsettes til 987 997 kroner i henhold til reglement for
folkevalgte vedtatt i k-sak 2018/104. Beløpet tilsvarer 90% årlig fast godtgjørelse for
stortingsrepresentanter pr. 1.5.2019. Godtgjørelsen reguleres i løpet av året i forhold til
endring i stortingsrepresentantenes godtgjørelser. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig
fastsettes i henhold til samme reglement.

3) Driftsbudsjettet for 2020 fastsettes som vist i hovedoversiktene

 «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5 -4 første ledd».
Budsjetterte beløp til Generelle driftsinntekter, Netto finansutgifter og Disponering eller
dekning av netto driftsresultat er å anse som anslag.

 «Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5 -4 andre ledd».
Nettobevilgningene til de enkelte ansvars-/bevilgningsområder er å anse som bindende,
med unntak av rammen til kraftforvaltning og bevilgningsreserven til finansiering av
lønnsoppgjøret for 2020 som er å anse som anslag.
Bevilgninger finansiert ved frie fond er å anse som en øvre ramme som ikke kan
overskrides. Ved evt. mindreforbruk av fondsbevilgningens tilhørende utgifter har
kommunedirektøren fullmakt til å justere budsjettet og redusere regnskapsført bruk av
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fond. Disposisjonsfond flyktninger håndteres etter økonomireglementets regler om 
enhetsvise disposisjonsfond.  

4) Investeringsbudsjettet for 2020 fastsettes som vist i hovedoversikten Bevilgningsoversikt
investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd og hovedoversikten
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd

5) Det tas opp følgende lån i 2020:

Beskrivelse av lån Låneramme Avdragstid Avdragsform 
Startlån til videre utlån 7 000 000 25 år Annuitet 
Finansiering av investeringer 66 188 000 20 år Serie 

6) Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i
2020 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter
forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak
07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille. For boliger og fritidsboliger kan
eiendomsskatten likevel ikke være mer enn 5 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11.
Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på følgende måte:

 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for
bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av
gardsbruk til 3,65 promille.

 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav b settes skattesatsen for
husløse grunneiendommer til 3,0 promille.

Fra og med 1.1.20 avvikles ordningen med bunnfradrag for selvstendig boenhet for alle 
eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.  

  Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde: 

 Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige
(jf. § 7 bokstav a).

 Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av
kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).

 Boliger som blir brukt til helårsbolig de 3 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c).

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2020. Halvparten av 
utskrevet skatt skal betales hver termin. 

7) Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettrammene til ansvarsområdene i
driftsbudsjettet 2020 som følge av lønnsoppgjøret.

8) Elevkantine på ungdomsskolen. Flytte frem kantine skisseprosjekt til 2020, kr 500.000,-
Finansiering flyttes frem som forslaget fra 2021: lån fra kapitalfondet kr 400 000 og mva
refusjon 100 000.  Inndekning: Lån kr 400 000 fra kapitalfondet, mva. refusjon kr 100 000.
Lånet tilbakeføres til kapitalfondet i 2021.

9) Varaordførerstillingen økes igjen til 40%,  kostnad kr 211.000.
Finansiering:
I sak 19/161 i kommunestyret 21.11.19 ble gebyrregulativet for 2020 for plan og forvaltning
vedtatt. I budsjettet for 2020 er det lagt til grunn at det på gebyrområdene plan, byggesak,
oppmåling, eierseksjonering og utslippstillatelser skal være 100 % selvkostfinansiering. Det
er kun to unntak, og det er behandling av planforespørsel og endring av reguleringsplaner,
hvor satsene ikke tilsvarer selvkost. Etter opplysning fra administrasjonen utgjør beløpet
137.000.
Dette beløpet finansieres ved bruk av plan og forvaltning sitt disposisjonsfond.
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Frigjort beløp kr. 137.000 brukes til de finansiering av varaordførerstillingen. 
Resterende kr 74.000 finansieres av kommunedirektøren innenfor driftsbudsjettet. 

10) Overføring til Kirkelig fellesråd økes med kroner 50.000 til dekning av kremasjonsavgift.
Dette finansieres ved redusering i økning av støtte til lag og foreninger.

Notat fra kommunedirektøren vedr. enkelte betalingssatser ble delt ut i møtet. Dette kommer i 
tillegg  til opprinnelig oppsett over betalingssatser i budsjettdokumentet: 

Tabell 1 Feiing (ex mva.). Satsene for 2020 vedtatt i sak 19/161 i kommunestyret 21.11.19 
Sats 2019 Sats 2020 Endring 

Feiegebyr bolig 443 443 0% 
Feiegebyr fritidsbolig 443 443 0% 

Tabell 2 Avfallsgebyr (ex mva.). Satsene for 2020 vedtatt av Representantskapet i ReMidt IKS 
14.11.19. 

Sats 2019 Sats 2020 Endring 
Boliger og leiligheter 
(husholdning) 

2 672 2 806 5% 
Fritidseiendommer 999 1 049 5% 
Alle abonnenter kan levere husholdningsavfall uten ekstra betaling ved alle gjenvinn.stasj. 
gjenvinningsstasjoner gjegjenvinningsstasjoner.  
Tabell 3 Slamgebyr (ex mva.). Satsene for 2020 vedtatt av Representantskapet i ReMidt IKS 
14.11.19. 

Sats 2019 Sats 2020 Endring 
Bolig inntil 4m³ 1 746 1 798 3% 
Tømming fritidsbolig: 
Tett tank 0 – 6 m³ 2 297 2 366 3% 
Slamavskiller 0 – 2,3 m³ 1 961 2 020 3% 
Slamavskiller 2,4 – 6 m³ 2 633 2 712 3% 
Minirens 0 – 6 m³ 2 297 2 366 3% 

Tabell 4 Vann- og avløpsgebyrer (ex mva.). Satsene for 2020 vedtatt i sak 19/162 i 
kommunestyret 21.11.19. 

Sats 2019 Sats 2020 Endring 
Vanngebyr, fastledd 545 545 0% 
Vanngebyr, pr. m3 11,57 11,58 0% 
Avløpsgebyr, fastledd 508 590 16,2% 
Avløpsgebyr, pr. m3 10,30 11,40 10,7% 

Tabell 5 Eiendomsskatt 
Sats 2019 Sats 2020 

Promillesats bolig og 
fritidseiendommer 

3,65 3,65 
Promillesats ubebygde eiendommer 2,0 3,0 
Promillesats øvrige eiendommer 7,0 7,0 
Bunnfradrag pr boenhet 450 000 0 

Idrettshall Sats 2019   Sats 2020   Endring 
  Trening pr. 1 stk. hallenhet (av totalt 3 stk.) inkl. gard., 

pr. time, barn og unge under 19 år 
 

113 67 -40%

Trening pr. 1 stk. hallenhet (av totalt 3 stk.) inkl. gard., 
pr. time, voksne (fra og med 19 år) 113        133 17,7% 
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Tabell 77 Priser Infoland  (inkl. mva.) 

Varenr Varenavn Sats 2019 Sats 2020 
Prisvekst ca. 

3,1% 

80-1201 Pakke bebygd eiendom 1 996 2 060 
80-1202 Pakke ubebygd tomt 1 187 1 225 
80-1203 Oversiktskart med veistatus 135 140 
80-1204 Oppmålingsstatus 135 140 
80-1205 Eiendomskart 135 140 
80-1206 Planstatus 135 140 
80-1207 Vannforsyning og avløpsforhold 135 140 
80-1208 Legalpant og andre økonomiske forhold 135 140 
80-1209 Bygningsopplysninger 135 140 
80-1210 Godkjente bygningstegninger 280 290 
80-1223 Ferdigattest 135 140 
80-1224 Opplysninger om adgang til utleie 135 140 
80-1211 Ortofoto i farger 135 140 
80-1212 Målebrev 205 210 
80-1213 Naboliste 135 140 
80-1214 Utsnitt av kommuneplan 135 140 
80-1215 Utsnitt av kommunedelplan 135 140 
80-1216 Utsnitt av reg.plan med bestemmelser 195 200 
80-1218 Byggemeldinger 205 210 
80-1219 Pålegg fra bygningsvesenet 205 210 
80-1220 Brannvernpålegg 205 210 
80-1221 Vedtekter seksjonssameie 205 210 
80-1222 Pålegg i seksjoneringssak 205 210 

Vedtatte verbalforslag: 

 Arbeidsgiverpolitikk:

Dagens regjering har lenge pekt på vårt felles ansvar for dem som av ulike grunner 
står utenfor arbeidslivet. Integreringsdugnaden som startet i 2018, peker på den 
felles innsatsen private og offentlige arbeidsgivere må ta for å få flere med nedsatt 
funksjonsevne og hull i CV-en, inn i arbeidslivet. Staten har satt seg som mål at 
fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med nedsatt funksjonsevne 
eller med hull i CV-en. I tråd med dette vil Høyre fremme et forslag om at Oppdal kommune 
skal delta i denne dugnaden som et arbeidsansvar for dem som strever på utsiden av 
arbeidslivet. Oppdal kommune ønsker gjennom sin arbeidsgiverpolitikk å bidra til å redusere 
utenforskap og fremme inkludering av innbyggere som av ulike grunner står utenfor 
arbeidslivet. Kommunen ønsker å stimulere til at mennesker med nedsatt funksjonsevne eller 
hull i CV, søker på utlyste jobber i kommunen, og målsetningen skal være at minst en slik 
søker skal innkalles til intervju ved alle ansettelser i Oppdal. Kommunen vil gjennom dette 
uttrykke et mål om at minst 5 % av alle nyansettelser i kommunen skal gå til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne eller har hull i CV-en. 

 Innspill til høringssvar NOU 2019:16:
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” Et oppnevnt utvalg har sett på kraft skattlegging av vannkraftverk (NOU 2019:16) 
I mandatet fremgår det at utvalgets hovedoppgave var å vurdere om dagens 
vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført og 
fremme forslag til nødvendige endringer for å fjerne disse hindre. En samlet kraftbransje 
(«storkraften og småkraften») og en samlet kommunesektor har påpekt at det er den 
innretningen grunnrenteskatten har fått etter endringene i 2007 som er problemet, og ikke de 
kommunale ordningene. Til tross for dette har utvalget konsentrert sine anbefalinger rundt en 
avvikling av de ordninger som tilgodeser vertskommunene. 
Distriktskommunene i Trøndelag har båret sin del av belastningen av vannkraftutbygging. 
Kommunene har godtatt denne belastningen, bl.a. ved at det gjennom lovpålagt 
konsesjonskraft og konsesjonsavgiftsordninger er stilt årlige og sikre kompensasjonsordninger. 
Oppdal kommune mener at forslagene om å avvikle kommunenes konsesjonsbaserte 
ordninger er i strid med den samfunnskontrakt som over generasjoner er inngått mellom 
storsamfunn og de distrikt som har avstått sine naturressurser. Det virker urimelig i forslaget at 
Staten skal ta inn det som tas fra kommunene i form av øket grunnrenteskatt. Både ny 
vannkraftutbygging og rehabilitering av eldre verk er avhengig av lokal aksept. Dagens 
kraftskatteregime er basert på erkjennelsen om at kommuner som avstår sine naturressurser 
har et legitimt krav på en andel av den verdiskapningen som de berørte lokalsamfunn bidrar 
med i kraftutbyggingen. Kraftbransjen viser til at det er innretningen på grunnrenteskatten som 
hindrer at samfunnsøkonomiske lønnsomme energitiltak blir gjennomført, og ikke de 
kommunale inntektsordningene. Utvalget foreslår derimot å skjerpe grunnrenteskatten og å 
inkludere småkraft i skattegrunnlaget for grunnrente. Utvalgets forslag om å skjerpe 
grunnrenteskatten vil ikke gi de ønskede investeringer - tvert imot. Oppdal kommune mener 
grunnrenteskatten må endres slik at den bare beskatter superprofitten.  
Den utfordringen utvalget ble gitt av regjeringen, var å finne skatte- og avgiftsregler som vil 
fremme samfunnsøkonomiske investeringer i vannkraftsektoren. Det aller meste av vår 
vannkraft er bygget ut, men det gjenstår noen mindre utbyggingsmuligheter, og i tillegg må 
eldre vannkraftanlegg vedlikeholdes og opprustes. I tillegg er det rundt 350 småkraft-
konsesjoner som så langt ikke har blitt bygget ut. Det er rammevilkårene rundt disse 
aktivitetene som har vært utvalgets oppgave å vurdere. Det kan ikke være verken privat- eller 
samfunnsøkonomisk riktig at skatte- og avgiftsvilkårene fører til at man ikke får realisert 
opprustings- og utvidelsespotensialet i eksisterende vannkraftanlegg og småkraftpotensialet. 
Oppdal kommune mener at utvalget ikke svarer på mandatet. Dagens regjering og den forrige 
borgerlige regjeringen har lagt til rette for gode rammebetingelser for energibransjen, 
kommunene og småkraftsatsingen. Vi ber om at regjeringen viderefører gode rammevilkår og 
legger til rette for videre forutsigbarhet, både for bransjen og kommunene. Oppdal kommune 
ber om at regjeringen lytter til en samlet energibransje og distriktskommunene der inngrepene 
er og blir foretatt, og dermed endrer grunnrentebeskatningen til kun å gjelde superprofitt og 
beholder innslagspunktet for grunnrenteskatt på dagens 10 MVA”. 

 Samlokaliserte kontorer helsetjenestene Oppdal:

Formannskapet ber kommunedirektøren gå i dialog med de kommunale helsetjenestene 
angående kontorplasser, dette for å avdekke hvor mange og hvilke kontorer de har behov for, 
og hvem som bør samlokaliseres i Russervegen. Kommunedirektøren legger frem en sak for 
kommunestyret der det redegjøres for behovet for kontorer, behovet for samlokalisering og 
mulige løsninger for kontorer. Formannskapet ber kommunedirektøren vurdere bruken av 
kjelleren ved legesenteret ODMS. 

 Kommunestyresalen:

Det nedsettes en arbeidsgruppe ledet av ordfører og kommunedirektør for å se på 
modernisering av kommunestyresalen og komme med et budsjett for dette. 
Ordfører og kommunedirektør står fritt til å utvide arbeidsgruppen etter behov. 
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Det skal legges fram en sak på dette før første budsjettrevidering. 

 Kommunalt vann og avløp utover Spælavegen

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem en sak for kommunestyret i det første 
møtet etter nyttår om vannsituasjonen i Spælaområdet, og den henvendelse som har blitt sendt 
til kommunen av beboere langs Spælavegen om mulighet for å koble seg til det kommunale 
vann- og avløpsverket. I saken bes det også om at det gjøres rede for kostander ved en enkel 
prosjektering og kostnadsberegne av prosjektet, samt hvilke muligheter kommunen har til å 
finansiere dette.  
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MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 10/20 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET RA 04.02.20      10/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

10/20  Kontrollutvalget 03.02.20 

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: 




