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Holtålen kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

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

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset 

Møtedato: Torsdag 9. februar 2017 

Tid:  Kl. 13:00 

Saknr. 01-08 

 

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:      Forfall: 
Dag Knudsen      Ole Anders Holden   
Berit Grønli             
Hans Grøt        
Anna Oftedal        
 
Varamedlem: 
Per Langeng 
 
 
 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:     Torill Bakken  
Fra Revisjon Fjell IKS:    Merete Lykken 
Fra administrasjonen:      
 
Møtet ble avsluttet kl. 15:00. 
 
   
 
Torsdag 9. februar 2017 
 

Torill Bakken  
T. Bakken, møtesekretær 
 

 
 
Neste ordinære møte: 30. mars 2017 kl. 13:00  
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01/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 09.02.17 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 09.02.17 godkjennes. 

 
 
02/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 17.11.16 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.11.16 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 17.11.16 godkjennes. 

 

 
 
03/2017 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret til orientering.  

 

 

Behandling:  

Endret forslag til vedtak:  

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  

 

Endringsforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  
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04/2017 Vurdering av selskapskontroll 2017 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom aktuelle selskap samt typer selskapskontroll som er . 

Utvalget mener det kan være aktuelt å iverksette en eierskapskontroll i Ålen Aktivum AS. 

Utvalget mener det bør igangsettes en eierskapskontroll i første omgang, men at 

selskapskontrollen kan utvides til en forvaltningsrevisjon i tillegg dersom det blir behov.  

Sekretariatet tar kontakt med sekretariatet til Melhus og Midtre-Gauldal for eventuell 

kontroll i Gaula Natursenter AS i 2018. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell IKS utføre en selskapskontroll i form av 

eierskapskontroll i Ålen Aktivum AS i løpet av 2017. Selskapskontrollen utvides til 

forvaltningsrevisjon dersom det blir behov.  

 
 
05/2017 Vurdering av revisors uavhengighet  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 

14.11.16. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 

14.11.16. 

 
 
06/2017 Oppfølging 32/16 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding angående bruk av art 370 til 

orientering. 

 

 

Behandling: 

Utvalget diskuterte saken og revisor supplerte med muntlig informasjon. Revisor vil følge 

opp saken. Utvalget ønsker å få saken til oppfølging høsten 2017. 

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding angående bruk av art 370 til 

orientering. 

Utvalget følger opp saken høsten 2017 med ny kontroll av bruken av art 370. 
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07/2017 Orienteringssaker 
 
Orienteringssak 1: 

Utvalget ønsker en orientering i fra administrasjonen på bakgrunn av fylkesmannens 

tilsynsrapport ved Hov skole, og hvordan avvik og lovbrudd er lukket. Saken settes på 

sakslista i utvalgets neste møte 30. mars. 

 

Orienteringssak 2: 

Saken tas til orientering. 

 
 
 
08/2017 Eventuelt 
 
 Sekretariatet orienterte om at det i henhold til vedtatt budsjett for kontroll og tilsyn 

er bestilt Ipader til utvalget. Det vil bil gjennomført en kort opplæring i bruken av 

Ipdad i neste møte. Sekretariatet bestiller en ekstra Ipad til vara, som har møtt i flere 

av utvalgets møter denne valgperioden. 

 

 Utvalget vil i neste møte ha en orientering i fra administrasjonen angående status for 

investeringer og byggeprosjekter fortrinnsvis i Sentrum og Lidarende. 

 

 Kontrollutvalget ønsker en orientering om den interkommunale samarbeidsavtalen 

ang. kommunens brann- og redningsvesen samt kommunes egne vedtatte 

brannordning. Saken settes opp til høsten 2017. 

 
 


