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      Oppdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:      Kullsjøen, Oppdal rådhus 
Møtedato: Mandag 28. august 2017 
Tid:  Kl. 12:00 
Saknr.  25 - 33 

 

Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:       Ikke møtt:  
Fung leder/nestleder Asbjørn Liberg    Palmer Gotheim 
Elisabeth Gulaker      
Inger Lise Toftaker 
Ketil Jacobsen 
Varamedlem: 
Morten Olsen 
 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Norvald Veland  
Fra Revisjon Fjell IKS:   Merete Lykken 
Fra administrasjonen:   Økonomisjef Svein-Erik Bjerkan, sak 27/17 

Enhetsleder Tekniske tjenest Thorleif Jacobsen,sak28/17 
Avd.leder for samferdsel Alexander Husa, sak 28/17 
Leder hjemmetjenesten Lill Wangberg, sak 30/17 

Ordfører: Kirsti Welander, sak 28/17 
  
 

               
 
Møtet ble avsluttet kl.15.00 
 
Mandag, 28. august 2017    
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
Møtesekretær       
 

 

Neste ordinære møte: torsdag  13.11.17  kl. 12:00   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Oppdal_komm.png
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25/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 28.08.17 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 28.08.17 godkjennes. 

 
 
 
26/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 04.05.17 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.05.17 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.05.17 godkjennes. 

 
 
 
27/2017  Tertialregnskap 1. tertial 2017 Oppdal kommune 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2017 til 

orientering. 

 

 

Behandling:  

Økonomisjef gjennomgikk hovedpostene fra 1. tertialregnskapet samt svarte på spørsmål 

fra kontrollutvalgets medlemmer underveis. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2017 til 

orientering. 

 

 

 

28/2017 Vinterbrøyting kommunale veger 
 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orientering fra teknisk leder og avd. leder for samferdsel for brøyting samt svarte på 

spørsmål fra utvalget tas til orientering. 
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Behandling: 

Teknisk leder og kommunens avd. leder for samferdsel orienterte om rutiner, kontrakter 

og krav til kontraktører som gjelder nå anbud brøytng innhentes.  Videre svarte de på 

spørsmål. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orientering fra teknisk leder og avd. leder for samferdsel for brøyting samt svarte på 

spørsmål fra utvalget tas til orientering. 

 

 

 
29/2017 Møte med ordfører 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tok ordførers orientering i sakens anledning til orientering 

 

Behandling: 

Ordfører orienterte om avholdte møter og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  

Gruppeledermøte som ble avholdt om taletid skulle vært gjort kjent offentlig, noe 

ordfører har beklaget.   

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tok ordførers orientering i sakens anledning til orientering.  Sekretariatet 

følger opp om praksis er sammenfallende med forskrifter og lover og tilbakemelding til 

kontrollutvalget i neste møte. 

 

 

 

 

30/2017 Rapport hjemmetjenesten etter tilsyn fra 
Arbeidstilsynet 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget fikk orientering og svar på spørsmål fra leder hjemmetjenesten i 

forbindelse med rapport fra Arbeidstilsynet, varsel om pålegg der gitt og tiltak som vil bli 

iverksatt.  Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Behandling: 

Leder hjemmetjenesten orienterte om nytt regelverk som er gjort gjeldende fra 

01.01.17, som ikke er blitt gjennomført, var grunnlag for varslede pålegg fra 

Arbeidstilsynet.  Enheten har gitt tilbakemelding om at forslag pålegg til aksepteres og 

det er gitt frist frem til 15.11.17 med gjennomføring, gitt i brev av 25.08.17. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget fikk orientering og svar på spørsmål fra leder hjemmetjenesten i 

forbindelse med rapport fra Arbeidstilsynet, varsel om pålegg der gitt og tiltak som vil bli 

iverksatt.  Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
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31/2017 Budsjett 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen. 

           
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget vedtok det framlagte forslag til budsjett for 2018.  Saken oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 for kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Oppdal med en ramme på kr. 887.000. 

 

Behandling: 

Kontrollutvalget gjennomgikk postene i utkast til budsjett fra sekretariatet. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget vedtok det framlagte forslag til budsjett for 2018.  Saken oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 for kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Oppdal med en ramme på kr. 887.000. 

 
 

 

32/2017 Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  

 

 Orienteringssak 1: Ny hjemmeside Kontrollutvalg Fjell IKS 

        www.konsek.no 

 

 Orienteringssak 2: Revisors orientering status forvaltningsrevisjon 

       «Mobbing i skolen» som er under arbeid 

 

 Orienteringssak 3: Revisjon Fjell IKS orienterer bytte revisor fra 1. november 

       Leidulf Skarbø ny revisor for Oppdal. 

       Svein Magne Evavold vil fortsatt være oppdragsansvarlig. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 

 

 

33/2017 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 ber om å få tilsendt alle kontrollrapporter som mottas av kommunen fra 

øvrige instanser og ber om at kommunestyret fatter vedtak om at dette blir gjennomført 

administrativt. 


