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      Oppdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:       Kommunestyresalen, Oppdal Rådhus 
Møtedato: Mandag 3. juni  2019 
Tid:  Kl. 09:00 
Saknr.  19 - 23 

 

 

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

Vara: 
 

        Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Norvald Veland  
Fra Revisjon Fjell IKS:   Leidulf Skarbø 
Fra Vekst Oppdal Holding AS  Daglig leder Johan Veggen 
     Fagansvarlig Ragnhild Fergestad 
  

               
 
Møtet ble avsluttet kl. 12.00 
 
Mandag,  3. juni 2019    
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
Møtesekretær       
 

 

Neste ordinære møte: mandag  16.09.19  kl. 09.00,   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Oppdal_komm.png


 Kontrollutvalget i Oppdal kommune 

Møteprotokoll, møte 03.06.19  Side 2 av 3 

 
19/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 03.06.19 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 03.06.19 godkjennes. 

 

 
 
 
20/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 30.04.19 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.04.19 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.04.19 godkjennes. 

 

 
 
 
21/2019 Bedriftsbesøk Vekst Oppdal AS 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Vedtak gjøres i etterkant av orientering 

 

 

Behandling:  

Kontrollutvalget fikk en visning av Vekst Oppdal AS sin virksomhet inne og ute i 

industriområdet på Oppdal.  Deretter flyttet utvalget seg over til møterom i 

Spiskammerets i lokale Oppdal Distriktiktmed. Senter.   

Daglig leder og fagansvarlig gav en orientering om regnskapstall og aktiviteter som 

gjøres i Vekst Oppdal AS samlet samt organisering av virksomhetene underlagt Vekst 

Oppdal Holding AS.  De svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer underveis. 

 

Kontrollutvalget gav uttrykk for at de var svært fornøyde med omvisning og informasjon 

som ble gitt.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Omvisning og gjennomgang av virksomhetene/selskapene organisert og eiet av Vekst 

Oppdal Holding AS ble tatt til orientering. 
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22/2019 Orienteringssaker 
 
Orienteringssak 
 

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  

 Fylkesmannen i Trøndelag – brev av 14.05.19 tilbakemelding klagebehandling 

Solgrenda hyttefelt, Gjevilvassdalen 

- Viser til sak 16/19 møtedato 30.04.19 kontrollutvalget 

 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har gjennomført tilsyn ved 

Sanatalltunets bofellesskap, tilsynsrapport datert i brev av 13.05.2019 som var 

uten avvik var utsendt 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 

 

 

 
23/2019 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: 

 

Kontrollutvalget diskuterte behandling av valg ny styreleder og måten kommunestyret er 

blitt orientert om pågående personalsak ved Oppdalsmuseet.  Det ble stilt spørsmål ved 

om vedtatt eierskapsmelding er blitt fulgt. 

Til neste møte bes ordfører og rådmann møte i kontrollutvalget og orientere nærmere. 


