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      Oppdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:       Kommunestyresalen, Oppdal Rådhus 
Møtedato: Tirsdag 30. april  2019 
Tid:  Kl. 09:00 
Saknr.  10 - 18 

 

 

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

Vara: 
 

        Morten Olsen 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Norvald Veland  
Fra Revisjon Fjell IKS:   Leidulf Skarbø 
Fra administrasjon:   Økonomisjef Elin Dolmseth (sak 12/19 og 13/19) 
     Regnskapsleder Hanne Snøve (sak 12/19 og 13/19) 
Fra Oppdal kulturhus KF  Daglig leder Inge Lauritzen      (sak 13/19) 
Fra Plankontoret   Daglig leder Norunn Elise Fossum (sak 14/19) 
 
  

               
 
Møtet ble avsluttet kl. 12.00 
 
Tirsdag,  30. april19    
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
Møtesekretær       
 

 

Neste ordinære møte: mandag  03.06.19  kl. 09.00, (i lokaler Vekst Oppdal) 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Oppdal_komm.png
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10/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 30.04.19 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 30.04.19 godkjennes. 

 

 
 
11/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 04.02.19 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.02.19 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.02.19 godkjennes. 

 

 
 
12/2019 Årsregnskap 2018 Oppdal kommune 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kommunes årsregnskap for 2018 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Behandling:  

Økonomisjef og regnskapsleder gjennomgikk hovedtall fra årsregnskapet og 

årsmeldingen for 2018 samt svarte på spørsmål fra utvalget underveis i gjennomgangen. 

Totalt sett kommer årsregnskap med godt resultat for året 2018. 

Revisor kommenterte kort revisjonsberetning, har ingen anmerkninger.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kommunes årsregnskap for 2018 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Formannskapets vedtak: 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

  

 

 

 

 

 

 



 Kontrollutvalget i Oppdal kommune 

Møteprotokoll, møte 30.04.19  Side 3 av 4 

 

13/2019 Årsregnskap 2018 Oppdal kulturhus KF 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kulturhus KF’s årsregnskap for 2018 

oversendes kommunestyret. 

 

Behandling: 

Daglig leder gjennomgikk hovedtall fra regnskap, besøksutvikling og aktiviteter gjennom 

året.  Det ble spesielt kommentert økte kostnader knyttet til strømforbruk grunnet økt 

strømkostnad utover budsjettert.  Daglig leder svarte på spørsmål underveis fra 

utvalgets medlemmer. 

Revisor kommenterte kort revisjonsberetning, har ingen anmerkninger.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kulturhus KF’s årsregnskap for 2018 

oversendes kommunestyret. 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 
 
14/2019 Plankontoret orienterer om sin virksomhet 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar Plankontorets redegjørelse om deres virksomhet til orientering. 

 
Behandling:  

Daglig leder gjennomgikk og presenterte Plankontorets virksomhet og svarte på spørsmål 

fra utvalget underveis. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar Plankontorets redegjørelse om deres virksomhet til orientering. 

 
 
 
15/2019 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkrever- 
 funksjonen 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 for Oppdal kommune 

tas til etterretning. 

 

Behandling: 

Rapporten ble kort kommentert. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 for Oppdal kommune 

tas til etterretning. 
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16/2019 Innkommet sak – Myndighetsutøvelse i plansaker 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Behandling: 

Saken tas opp som orientering og om ønske om mer klargjøring av grenser LNF LNFR.  

Leder i utvalget vurderes som konsekvens orienteringssak av kontrollutvalget som ikke 

inhabil. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget oppfordrer til at nytt kommunestyre får opplæring i planprosesser og 

hvem som tar beslutninger i plansaker.  Plankontoret er her en ressurs som bør kunne 

benyttes. 

 

 

 

 

17/2019 Orienteringssaker 
 
Orienteringssak 
 

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  

 

 Kommunestyret behandlet den 07.03.19, sak 19/22,  Årsmelding 2018 for 

kontrollutvalget – Årsmelding tatt til orientering. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken ble tatt til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Saken ble tatt til orientering. 

 

 

 
18/2019 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. 


