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      Oppdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:       Kommunestyresalen, Oppdal Rådhus 
Møtedato: Mandag 30. april 2018 
Tid:  Kl. 09:00 
Saknr.  12 - 23 

 

 

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

 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Norvald Veland  
Fra Revisjon Fjell IKS:   Leidulf Skarbø 
Fra administrasjonen:                          Økonomisjef Svein Erik (sak 14/18) 
     Konsulent Hanne Snøve (sak 14/18, 15/18 og 16/18) 
     Rådgiver helse og omsorg Frøydis Lindstrøm (sak 18/18)  
     Controller Richard Sandnes (sak 19/18) 
Fra Oppdal kulturhus KF  Inge Lauritzen (sak 15/18) 
Fra Oppdal Distriktsmed. Senter Styreleder Ola Røtvei (sak16/18) 
               
 
Møtet ble avsluttet kl. 13.00. 
 
Mandag, 30. april 2018    
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
Møtesekretær       
 

 

Neste ordinære møte: mandag  11.06.18  kl. 09.00, (møtested: Midtbygda oppvekstsenter) 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Oppdal_komm.png
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12/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 30.04.18 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 30.04.18 godkjennes. 

 

 
 
13/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.18 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.18 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.18 godkjennes. 

 
 
 
14/2018 Årsregnskap 2017 Oppdal kommune 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kommunes årsregnskap for 2017 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Behandling:  

Økonomisjef gjennomgikk hovedtallene årsregnskapet 2017 samt positive og negative 

avvik enhetene mot budsjettert.  Betydelig del av det gode resultatet kommer av bedre 

skatteinntekter, statstilskudd ressurskrevende brukere og kraftinntekter. 

Økonomisjef og konsulent besvarte spørsmål fra utvalget underveis.  Revisor 

kommenterte kort revisjonsberetningen som har ingen anmerkninger 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kommunes årsregnskap for 2017 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Formannskapets vedtak: 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 
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15/2018        Årsregnskap 2017 Oppdal kulturhus KF 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kulturhus KF’s årsregnskap for 2017 

oversendes kommunestyret. 

 

Behandling: 

Daglig leder gjennomgikk hovedtrekkene med driften av Oppdal kulturhus sin aktivitet 

gjennom året, økonomiske tall, samt svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  

Revisor kommenterte kort revisjonsberetningen som har ingen anmerkninger. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kulturhus KF’s årsregnskap for 2017 

oversendes kommunestyret. 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 

 

 
16/2018 Årsregnskap 2017 Oppdal Distriktsmed. Senter KF 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal Distriktsmedisinske senter KF’s 

årsregnskap for 2017 vedtas og oversendes kommunestyret. 

 

Behandling: 

Styrets leder gjennomgikk hovedtrekkene med driften av Oppdal Distriktsmed. Senter KF 

sin aktivitet gjennom året, økonomiske tall, samt svarte på spørsmål fra utvalgets 

medlemmer.  Oppdal Distriktsmed. senter KF blir i løpet av 1. halvår 2018 

virksomhetsoverdratt til Vekst Oppdal AS vedtatt i kommunestyret. Revisor kommenterte 

kort revisjonsberetningen som har ingen anmerkninger 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal Distriktsmed. senter KF’s årsregnskap for 

2017 vedtas og oversendes kommunestyret. 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 
 
17/2018 Kontrollrapport 2017 Skatteetaten 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Oppdal kommune 

tas til etterretning. 

 

Behandling: 

Rapporten ble kort referert, var ingen anmerkninger fra Skatteetaten. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Oppdal kommune 

tas til etterretning. 
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18/2018 Rådmannen orienterer om legevaktordning og planer 
framtid 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orientering fra rådgiver helse og omsorg om kommunens ordning med legevaktordning 

og hvilken ordning som det arbeides med i framtid ble tatt til orientering  

 

Behandling: 

Rådgiver helse og omsorg i Oppdal kommune orienterte utvalget om dagens ordning med 

legevaktordning, i dag 8 leger som inngår i ordningen.  Det arbeides med å få inn 

turnuslege i tillegg samt samlokalisering av legekontorene i Oppdal.  Spørsmål fra 

utvalgets medlemmer ble besvart underveis. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orientering fra rådgiver helse og omsorg om kommunens ordning med legevaktordning 

og hvilken ordning som det arbeides med i framtid ble tatt til orientering 

 

 

 

 

19/2018  Rådmannen orienterer om digitalisering og 
personlovgivning 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orientering fra rådmann til utvalget om kommunens arbeid med digitalisering og ny 

personlovgivning tas til orientering.  

 

Behandling: 

Controller orienterte utvalget om kommunens arbeid med digitalisering og ny 

personlovgivning og svarte på spørsmål fra utvalget underveis. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orientering fra Controller til utvalget om kommunens arbeid med digitalisering og ny 

personlovgivning tas til orientering. 

 

 

 

 

20/2018 Vurdering av selskapskontroll 2017 NIR IKS 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget utsetter eierskapskontroll i NIR IKS i 2018 i påvente av nærmere 

avklaring om sammenslåing eller tett samarbeid med HAMOS.  

 

 

Behandling: 

Kontrollutvalget diskuterte eierskapskontroll på bakgrunn saksframstilling. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget utsetter eierskapskontroll i NIR IKS i 2018 i påvente av nærmere 

avklaring om sammenslåing eller tett samarbeid med HAMOS. 

Ny vurdering om selskapskontroll gjøres i neste møte. 
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21/2018 Virksomhetsbesøk Midtbygda oppvekstsenter – forslag 

gjennomføring 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Midtbygda oppvekstsenter mandag 11.06. kl 09.00. 

Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretær orienterte utvalget om møte med rektor Midtbygda oppvekstsenter og 

planlegging gjennomføring virksomhetsbesøk. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Midtbygda oppvekstsenter mandag 11.06. kl 09.00. 

Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes. 

 

 

 

 

22/2018 Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  

 

 Orienteringssak 03/18 – Fagkonferanse og årsmøte FKT: 

FKT inviterer til det kombinerte Fagkonferanse- og årsmøtearrangementet på Clarion 

Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen 29. - 30. mai 2018. Påmeldingsfrist er 

satt til 13. april.  

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Saken ble tatt til orientering.  Ingen fra utvalget ønsket å delta. 

 

 
 
23/2018 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. 

 

Kontrollutvalget har bedt sekretariatet innhente nærmere redegjørelse av omtale i avisa 

OPP 09.03.18 om tjenestevedtak bistand. 

Redegjørelse er mottatt.   

Ved behandling av saken/orientering, må møtet lukkes da den er unntatt for 

offentlighet med henvisning til off.loven §13. 
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Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget besluttet å lukke møte med henvisning til off.loven §13. 

Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Kontrollutvalget besluttet å lukke møte med henvisning til off.loven §13. 

Kontrollutvalget tok redegjørelsen til orientering. 

 

 


