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      Oppdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:       Kommunestyresalen, Oppdal Rådhus 
Møtedato: Mandag  4. januar  2019 
Tid:  Kl. 09:00 
Saknr.  01 - 9 

 

 

Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:       Ikke møtt:    
Leder Inger Lise Toftaker      
Nestleder Asbjørn Liberg      
Arne Braut 
Elisabeth Gulaker 
Ketil Jacobsen 
 

 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Norvald Veland  
Fra Revisjon Fjell IKS:   Leidulf Skarbø 
Fra administrasjon:   Utviklingsleder Jan Kåre Husa (sak 06/19) 
 
  

               
 
Møtet ble avsluttet kl. 11.45 
 
Mandag,  4. januar 2019    
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
Møtesekretær       
 

 

Neste ordinære møte: mandag  29.04.19  kl. 09.00,  
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Oppdal_komm.png
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01/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 04.02.19 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 04.02.19 godkjennes. 

 

 
 
02/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 03.12.18 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.18 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.18 godkjennes. 

 

 
 
 
03/2019 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  

 

Behandling:  

Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til årsmelding for 2018. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  

 

 

 
 
04/2019 Vurdering av selskapskontroll 2019 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Behandling: 

Kontrollutvalget gjennomgikk oversikt over de aktuelle selskapene der selskapskontroll 

kan gjennomføres i. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget besluttet å få en orientering fra Plankontoret.  Det ble vedtatt å ikke 

gjennomføre selskapskontroll i 2019. 

 
 
 
 
05/2019 Vurdering av revisors uavhengighet 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 

03.02.19. 

 

Behandling: 

Revisors uavhengighetserklæring ble kort kommenterte av revisor. 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 

03.02.19. 

 

 

 

 

 

06/2018 Orientering om disponering/bruk bevilgninger 
fellesgoder 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Orientering fra utviklingsleder tas til orientering. 

  

Behandling: 

Utviklingsleder orienterte om bakgrunnen for kommunens engasjement og bevilgninger 

av midler til fellesgoder/masterplan sammen med næringslivet i Oppdal der bl.a. 

løypepreparering skiløyper og felles markedsføring av Oppdal inngår.  I ny avtale skal 

kommunens bidrag gå til preparering av skiløyper, realisere prosjekt sykkel og vandring 

og utføre miljøprosjektet. 

Utviklingsleder svarte på spørsmål fra utvalget. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orientering fra utviklingsleder tas til orientering. 

 

 

 

 

07/2019 Virksomhetsbesøk 2019 - vurdering 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Saken legges frem for diskusjon i kontrollutvalget som må vurdere nærmere om 

virksomhetsbesøk skal gjennomføres i 2019. 

 

  

Behandling: 

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle etater som kan være relevante for virksomhetsbesøk. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk ved Vekst Oppdal Holding AS i 

møte den 03.06.19. 

 

 

 

08/2019 Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  

 

 Kommunestyret behandlet den 17.12.18, sak PS144/2018,  budsjett for Oppdal 

kommune og budsjett for kontroll- og tilsyn. Kontrollutvalgets innstilling ble 

vedtatt. 

 Kommunestyret behandling den 18.10.18 sak PS100/18 rapport 

forvaltningsrevisjon Oppfølging og etterlevelse av kommunedelplan «Energi og 

klima 2008-2013 Oppdal kommune»  Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt. 

 Status/tilbakerapportering fra Arkivverket i brev av 14.01.19 Oppfølging av 

pålegg og lukking av pålegg nr 3 og 5. 

 

 

 NKRF’s kontrollutvalgskonferanse – evaluering 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 

 

 

 

 
09/2019 Eventuelt 
 

Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 


