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      Oppdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:       Møterom Vang,  Oppdal Rådhus 
Møtedato: Mandag 03. september 2018 
Tid:  Kl. 09:00 
Saknr.  29 - 35 

 

 

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

 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Norvald Veland  
Fra Oppdal Distrikt.med senter KF Daglig leder Oddbjørn Ressem (sak 31/18) 
     Økonomisjef Svein Bjerkan (sak 31/18) 
     Konsulent Hanne Snøve (sak 31/18) 
Fra administrasjonen:               Rådmann Dagfinn Skjølsvold (sak 32/18) 
     Formannssekretær Gerd Måren (sak 32/18) 
Fra politisk ledelse:   Ordfører Kirsti Welander (sak 32/18) 
Fra revisjon:    Leidulf Skarbø 
    
 
Møtet ble avsluttet kl. 11.00. 
 
Mandag, 3. september  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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29/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 03.09.18 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 03.09.18 godkjennes. 

Kontrollutvalget vedtok i tillegg å behandle prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjon som 

tilleggssak 35/18. 

 

 

 
 
30/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 11.06.18 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.06.18 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.06.18 godkjennes. 

 
 
 
31/2018 Oppdal Distriktsmedisinske senter KF – 

avviklingsregnskap 2018  
  

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal Distriktsmedisinske senter KF’s 

avviklingsregnskap for perioden 01.01.18 – 31.05.18 vedtas og oversendes 

kommunestyret. 

 

Behandling: 

Daglig leder og økonomisjef orienterte utvalget om avviklingsregnskapet og svarte på 

spørsmål fra utvalget underveis.  Revisjon orienterte om avgitt revisjonsberetning. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal Distriktsmedisinske senter KF’s 

avviklingsregnskap for perioden 01.01.18 – 31.05.18 vedtas og oversendes 

kommunestyret. 

 

Kommunestyrets vedtak: 
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32/2018 Sak fra kommunestyret – Avtale aksjesalg – 
offentliggjøring i lokalavis 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges frem til diskusjon for utvalget som gjør vedtak på bakgrunn av sakens 

dokumenter, orienteringer og diskusjon i utvalget under møte. 

  

Behandling: 

Rådmann og formannskapssekretær orienterte utvalget om dagens rutiner.  Ordfører 

orienterte utvalget om bakgrunnen for saken og juridisk uttalelse som blitt gjort samt 

orientering som ble gjort i kommunestyret. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget vedtok at rådmannen gjennomgår rutiner og ser nærmere på hvilken 

opplæring til politiske utvalg og kommunestyret som blir gitt om taushetsbelagte 

opplysninger og konsekvenser ved brudd av rutiner når taushetsbelagt. 

 

 

 

33/2018 Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  

 

 Ingen saker orientering 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker behandlet/orientert om. 

 
 
 
34/2018 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. 
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35/2018 Tilleggssak – Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjon 
 «Enkeltvedtak etter forvaltningsloven» 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018, - Enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven», utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, vedtas slik den foreligger i 

beskrivelse datert 31.08.18. 

 

Behandling: 

Revisor gjennomgikk forslag til prosjektbeskrivelse. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2018, - Enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven», utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, vedtas slik den foreligger i 

beskrivelse datert 31.08.18. 

 

 


