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Oppdal kommune 
 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:       Møterom Kommunestyresalen, Oppdal Rådhus 
Møtedato: Mandag  14.juni 2021 
Tid:  Kl. 11:00 
Saknr.  18 - 23 

 

Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:       Forfall:    
Leder Ketil Jacobsen 
Nestleder Arnt Nerhoel  
Inger Lise Toftaker 
Ola Tor Vagnildhaug  
Monica Flor 
 
Innkalt vara: 
Ingen 
 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Norvald Veland 

Ragnhild Aashaug, via Teams 
Kommunedirektør:  Ole Bjørn Moen – (sak 20/2021) 
Revisor: Kjell Næssvold, via Teams 
      
    
 
Møtet ble avsluttet kl. 13.30 
 
Mandag, 14. juni 2021    

Norvald Veland 
Norvald Veland 
Møtesekretær       
 

 

 

 

 

 

Neste ordinære møte: mandag 27.09.21  kl. 11.00. 

 
 

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


 Kontrollutvalget i Oppdal kommune 
Møteprotokoll, møte 14.06.21  Side 2 av 4 

18/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 14.06.21 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 14.06.21 godkjennes. 

 

 
 
19/2021 Virksomhetsbesøk Teknisk forvaltning med hovedfokus 
                  på vann og avløp  - forslag til gjennomføring 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Teknisk forvaltning mandag 27.09.21 kl 11.00. 

Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatet orienterte fra planleggingsmøte gjennomført med enhetsleder Thorleif 

Jacobsen om forslag til program og gjennomføringsplan. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre virksomhetsbesøk Teknisk forvaltning mandag 

27.09.21 kl. 11.00. 

Forslag til program og gjennomføring ved besøket godkjennes. 

 

 

 
20/2021 Orientering om kommunens internkontrollsystem 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjon om kommunedirektørens internkontroll til orientering. 

 

Behandling: 

Kommunedirektør Ole Bjørn Moen orienterte kontrollutvalget om Oppdal kommune sitt 

internkontrollsystem og besvarte på spørsmål fra utvalget underveis. 

 

Kommunedirektørens presentasjon ligger vedlagt protokollen. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjon om kommunedirektørens internkontroll til orientering. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjon om kommunedirektørens internkontroll til orientering. 
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21/2021 Orienteringssaker 
 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

 

Orienteringssak 1: Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport – Eiendomsforvaltning 

Behandlet i kommunestyret 15.04.21 sak 38/21 

Saken ble tatt til orientering. 

 

Orienteringssak 2: Rapport innkjøpssamarbeid i kommunesektoren 

Saken ble tatt til orientering 

 

Orienteringssak 3: Samling for kontrollutvalgene som er tilknyttet Kontrollutvalget Fjell 

IKS – ny dato satt til 8. september 2021 

Saken ble tatt til orientering 

 

Orienteringssak 4: Behandling av interpellasjoner i kommunestyret – tolkningsuttalse fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementer 

Saken ble tatt til orientering 

 

Orienteringssak 5: Hvem kan man diskutere taushetsbelagte opplysninger med? 

Kommunal rapport den 15.03.21 professor i emeritus Jan Frithjof Bernt svar på spørsmål 

Saken ble tatt til orientering 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orienteringssakene tas til orientering 

 

 

 

22/2021 Eventuelt 
 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

1. Ansatte i hjemmehjelp bruker ofte egne biler og kjører på mye dårlig vei. 

Kommunedirektøren inviteres til neste møte for å orientere om ordningen som 

gjelder og hvilken godtgjøring disse får for bruk egne biler. 

 

 

2. Kommunen har ansvar for å føre tilsyn av barnehager, både offentlige og private. 

Sekretariatet undersøker til neste møte hvilke tilsyn og oppfølging Oppdal 

kommune har etablert. 
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23/2021  Godkjenning av dagens protokoll 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 14.06.2021, godkjennes. 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 14.06.21, godkjennes. 

 


