
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Oppdal kommune 
 
Arkivsak: 23/118 
Møtedato/tid: 27.02.2023 kl 11:00 – 15:00 
Møtested: Møterom Kullsjøen, rådhuset 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Thorvald Storli   
Arnt Nerhoel   
Inger Lise Toftaker   
Monica Flor   
 
Forfall: 

 

Ola Tor Vagnildhaug   
 
Andre møtende: 
Ordfører Geir Arild Espnes, deltok i sak 2/23 via Teams  
Ragnhild Aashaug, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
 
 
Merknader:  
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Møtet ble gjennomført som fjernmøte. 
 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid 
02/23 Dialogmøte med ordfører 
03/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 
04/23 Planlegging av virksomhetsbesøk 
05/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon 
06/23 Referatsaker 
07/23 Eventuelt 
08/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Oppdal kommune 27.02.2023 01/23 
 
Forslag til vedtak 
Evalueringen legges til grunn for det videre arbeidet i kontrollutvalget. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gjorde en evaluering av sitt arbeid.  
  
Sekretariatet lager en oppsummering til neste møte som kan legges til grunn for det videre 
arbeidet i kontrollutvalget. 
  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Evalueringen legges til grunn for det videre arbeidet i kontrollutvalget. 
 

 
 
Sak 02/23 Dialogmøte med ordfører 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Oppdal kommune 27.02.2023 02/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar dialogmøtet med ordfører til orientering. 
 
 
Behandling: 
Ordfører Geir Arild Espnes deltok via Teams.  
Punkter som ble diskutert: 

• Folkevalgtprogrammet i Oppdal kommune for første del skal være på 1.5 dag, og 
innholder disse temaene:  

o Roller og ansvar 
o Hva er politikk og hva er admirasjonens ansvar 
o Kommunen som redskap for innbyggerne - medvirkning , samskaping og 

samskapingsprosseser 
o Debattklima, etikk, habilitet, delegering 
o Kontrollutvalget vil inviteres inn til å gi informasjon om kontrollutvalget 
o Gjennomgang av planverk 

• Oppfølging av kontrollutvalgets sak (sak 36/22 den 28.november)om ulovlig 
nedsetting av arbeidsgruppe i sentrumsprosjektet og hvordan kommunedirektøren 
kan ivareta sitt utredningsansvar.  

o Kommunestyret har tatt saken til etterretning og løses i tråd med 
kontrollutvalgets vedtak 

o Saken er også tatt opp i koordineringsutvalget(består av ordfører, 
varaordfører, ledere i utvalg og kommunedirektør) 

o Vedtaket fra kontrollutvalget står er riktig, og er en juridisk fortolkning av 
muligheten til å å ha andre deltagere enn folkevalgte i et kommunalt organ. 
En kunne kanskje skapt en større forståelse for vedtaket om flere parter blitt 
invitert inn? 

• Ordførers innspill på områder eller saker kontrollutvalget bør ta tak i: 
o Kontrollutvalget forstår sin rolle, og ordfører har ingen innspill. 
o Det er gode forvaltningsrevisjoner som har blitt gjennomført. 



o Blir spennende å se hvordan nytt sekretariatsordningen med inntreden i 
Konsek utvikler seg når når sekretariatet blir er en del av et større fagmiljø. 
Det oppleves som positivt så langt. 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar dialogmøtet med ordfører til orientering. 
 

 
 
Sak 03/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Oppdal kommune 27.02.2023 03/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets årsmelding for 2022, og oversender den til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom sekretariatets utkast, og det ble godkjent. 
  
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets årsmelding for 2022, og oversender den til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering. 
 

 
 
Sak 04/23 Planlegging av virksomhetsbesøk 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Oppdal kommune 27.02.2023 04/23 
 
Forslag til vedtak 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved xx den 27.mars 2023 fra kl 1000 - 1130.  

1. Kontrollutvalget ber om en generell informasjon om virksomheten, og er spesielt 
interessert i å høre om hvordan det arbeides med 

a.  xx 
b.  xx 

 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av implementeringen av 
eldrestrategien, og virksomhetsbesøket gjennomføres i stedet hos barnevernet. 
Barnevernsreformen har medført en del endringer i måten barnevernet må arbeide på, og 
kontrollutvalget ønsker å høre om hvordan det arbeides med det i Oppdal. 
Barnevernstjenesten er et samarbeid mellom Oppdal og Rennebu kommune, og 
kontrollutvalget i Rennebu inviteres til å delta i orienteringen. 
 
Kontrollutvalget kom frem til følgende tilleggsforslag til vedtak: 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved barneverntjenesten den 27.mars 2023 fra kl 1100 - 
1230. 
Det ønskes en generell informasjon om driften av tjenesten og hvordan; 

1.  ny barnevernsreform og ny praksis implementeres og utøves 



2.  samhandlingen med Rennebu kommune gjennomføres 
3.  samarbeidet mellom barnehage, skole, PPT, helsestasjon og skolehelsetjenesten 

skjer og hvilke samarbeidsfora som er etablert 
Kontrollutvalget i Rennebu inviteres til å delta på orienteringen. 
  
Sekretariatet vil ta skriftlig kontakt med kommunedirektøren for å sjekke om tidspunktet 
passer. 
  
Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Virksomhetsbesøk gjennomføres ved barneverntjenesten den 27.mars 2023 fra kl 1100 - 
1230. 
Det ønskes en generell informasjon om driften av tjenesten og hvordan 

1.  ny barnevernsreform og ny praksis implementeres og utøves 
2.  samhandlingen med eierkommunene gjennomføres 
3.  samarbeidet mellom barnehage, skole, PPT, helsestasjon og skolehelsetjenesten 

skjer og hvilke samarbeidsfora som er etablert 
Kontrollutvalget i Rennebu inviteres til å delta på orienteringen. 
 

 
 
Sak 05/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Oppdal kommune 27.02.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
 Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon “Implementering av eldrestrategien  i Oppdal 
kommune” 

1. Kontrollutvalget er særlig opptatt av eldrestrategiens punkt 4 og 5 
2. Innspill på spørsmål/problemstillinger: 

a. hvordan er implementeringen av strategien, og særlig med tanke på punkt 4 
og 5 

b. hvordan er kapasitet, kompetanse og bemanningssituasjon 
c. kvalitet i tjenesten og om brukerperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt. 
d. Er personalressursene for pleie og omsorg hensiktsmessig organisert?  

i. Hvordan er det tatt tilstrekkelig hensyn til arbeidsmiljø og sykefravær, 
og hvordan opplever ansatte  i hjemmetjenesten og sykehjem dette? 

ii. I hvilken grad drives tjenestene på en helhetlig måte, med effektivt 
samspill og gode ordninger mellom hjemmebaserte og 
institusjonsbaserte tjenester?  

iii.  Hvordan beskrives kvaliteten på tjenestene? Hva mener pårørende? 
Og er medvirkning fra brukere og pårørende i tråd med kravene i 
lovverket. 

3. Revisor bes om å utarbeide en prosjektplan så snart som mulig. 
 
 

Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker å bestille en forvaltningsrevisjon om hvordan eldrestrategien 
gjennomføres, og de kom frem til et forslag om “Implementering av eldrestrategien  i Oppdal 
kommune” 
Kontrollutvalget utarbeidet et forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
 Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon “Implementering av eldrestrategien  i Oppdal 
kommune” 

1. Kontrollutvalget er særlig opptatt av eldrestrategiens punkt 4 og 5 
2. Innspill på spørsmål/problemstillinger: 

a. hvordan er implementeringen av strategien, og særlig med tanke på punkt 4 
og 5 

b. hvordan er kapasitet, kompetanse og bemanningssituasjon 
c. kvalitet i tjenesten og om brukerperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt. 
d. Er personalressursene for pleie og omsorg hensiktsmessig organisert?  

i. Hvordan er det tatt tilstrekkelig hensyn til arbeidsmiljø og sykefravær, 
og hvordan opplever ansatte  i hjemmetjenesten og sykehjem dette? 

ii. I hvilken grad drives tjenestene på en helhetlig måte, med effektivt 
samspill og gode ordninger mellom hjemmebaserte og 
institusjonsbaserte tjenester?  

iii.  Hvordan beskrives kvaliteten på tjenestene? Hva mener pårørende? 
Og er medvirkning fra brukere og pårørende i tråd med kravene i 
lovverket. 

3. Revisor bes om å utarbeide en prosjektplan så snart som mulig. 
 

 
 
Sak 06/23 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Oppdal kommune 27.02.2023 06/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Behandling: 
Referatsakene ble gjennomgått. 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 

 
 
Sak 07/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Oppdal kommune 27.02.2023 07/23 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
Leder skal ha en presentasjon for kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. 
Presentasjonen ble gjennomgått. 
  
Ingen saker ble tatt opp til behandling. 
 
Vedtak: 
Ingen saker ble tatt opp til behandling. 
 

 



 
Sak 08/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Oppdal kommune 27.02.2023 08/23 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.02.2023, godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Protokollen fra dagens møte ble gjennomgått. 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.02.2023, godkjennes. 
 

 
 
 


	Sakliste:

