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      Oppdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:       Midtbygda oppvekstsenter, Midtbygda 
Møtedato: Mandag 11 juni 2018 
Tid:  Kl. 09:00 
Saknr.  23 - 28 

 

 

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

 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Norvald Veland  
Fra Midtbygda oppvekstsenter:         Kjell Braut, rektor 
     Marit Rimereit Bjørtomt, faglærer/verneombud 
     Ingunn Vindal Horvli, kontaktlærer/ATV utdan.forbund 
     Marit Nyhus Haarstad, fagarbeider/ATV fagforbund 
                  
 
Møtet ble avsluttet kl. 12.30. 
 
Mandag, 11. juni  2018    
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
Møtesekretær       
 

 

 

 

 

Neste ordinære møte: mandag  08.10.18  kl. 09.00,  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Oppdal_komm.png
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23/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 11.06.18 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 11.06.18 godkjennes. 

 

 
 
24/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 30.04.18 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.04.18 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.04.18 godkjennes. 

 
 
 
25/2018 Virksomhetsbesøk Midtbygda oppvekstsenter  
  

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Ingen forslag til vedtak – gjøres i etterkant av orientering fra skolen. 

 

Behandling: 

Kontrollutvalget fikk i starten av møtet  omvisning og gjennomgang av oppvekstsenteret. 

Kontrollutvalget presenterte seg i møte og rektor presenterte skolen og svarte på 

spørsmål fra utvalget. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tok  presentasjon og orientering av Midtbygda oppvekstsenter til 

orientering og var godt fornøyd med besøket.  Eget referat utarbeides. 

 

 

 

 

26/2018 Arkivverket – rapport om pålegg og utbedringer  
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Tilsynsrapport fra Arkivverket og korrespondanse med orientering om framdrift og utsatt 

frist til 08.11.18 tas til orientering.  Utvalget ber om å bli orientert når pålegg er 

gjennomført og lukking av pålegg innen fristen 08.11.18. 

  

Behandling: 

Rapporten ble kort kommentert. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Tilsynsrapport fra Arkivverket og korrespondanse med orientering om framdrift og utsatt 

frist til 08.11.18 tas til orientering.  Utvalget ber om å bli orientert når pålegg er 

gjennomført og lukking av pålegg innen fristen 08.11.18. 

 

 

 

 

27/2018 Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  

Orienteringssak 18/52 Oppdal kommunestyre møtedato 24.05.18 

Vedtak om årsmelding og årsrapport Oppdal kommune 2017 tatt til orientering samt 

disponering av årsresultat 2017. 

 

 Orienteringssak 18/50 Oppdal kommunestyre møtedato 24.05.18 

Vedtak om årsmelding og årsrapport Oppdal kulturhus KF 2017 godkjennes samt 

vedtak disponering av årsresultat 2017. 

 

 Orienteringssak 18/51 Oppdal kommunestyre møtedato 24.05.18 

Vedtak om årsmelding og årsrapport Oppdal Distriktsmedisinske senter KF 2017 

godkjennes samt vedtak dekning av merforbruk 2017. 

 

 Orienteringssak avviksrutiner legetjenesten i Oppdal – mail av 23.05.18 

I kontrollutvalgets møte den 30.04.18 sak 18/18 orienterte rådgiver helse omsorg om 

kommunens ordning med legevaktordningen og hvilken ordning som det arbeides 

med i framtid.  Rådgiver ble spurt om avviksrutiner legetjenester i Oppdal og ville 

komme tilbake med orientering til utvalget.  Vedlagt følger mail av 23.05.18 som gir 

ønsket orientering. 

 

 Fagkonferanse og årsmøte FKT på Gardemoen 29. og 30. mai 

Sekretær vil gi en kort orientering fra konferansen 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 
 
 
28/2018 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. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Med bakgrunn i at ansatte i kommunen også er medlem av kommunestyret og likeså 

deltar i gruppemøter partipolitiske, ber kontrollutvalget om at rådmann i neste møte 

innkalles og redegjør nærmere for habilitetsregler som gjelder. 


