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 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:       Kullsjøen, Oppdal Rådhus 
Møtedato: Mandag  26. september 2022 
Tid:  Kl. 10:00 – 15:00 
Saknr.  27 - 34 
Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:       Forfall:    
Leder Thorvald Storli  Arnt Nerhoel  
Ola Tor Vagnildhaug  Monica Flor (deltok på  
Inger Lise Toftaker  virksomhetsbesøket)  

 
Innkalt vara: 
Erik Skjøtskift       Liv U Bjørgum 
 
 
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Sekretær Ragnhild Aashaug 
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Sak 29: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell 

Næssvold deltok via Teams  
Fra Oppdal kommune: Sak 28: Enhetsleder for Helse og familie, Hanna Lauvås 

Westman og leder for psykisk helse- og rusarbeid, Inga 
Snøve, hadde den overordnede orienteringen. Utvalget 
møtte ansatte fra mestrings- og aktivitetsteam, 
tjenester til ungdom 13 – 18 år, og behandlingsteam. 

 Sak 31: Leder for IT og digital samhandling Ola Andreas 
Stavne. 

 
Merknad: 
Møtet startet med virksomhetsbesøk ved Oppdal helsesenter fra kl 10:00 – 13:00 med  
påfølgende besøk på Huset. 
Ordinært møte ble gjennomført i rådhuset på møterom Kullsjøen fra kl 13:00 – 15:00. 

                
Mandag, 26. september 2022    
 
Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug 
Møtesekretær       
 
Neste ordinære møte: mandag 28.11.22 kl. 11:00 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Oppdal_komm.png
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27/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 26.09.22 godkjennes. 
 
Behandling: 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 26.09.22 godkjennes. 
 
 
 
 
28/2022 Virksomhetsbesøk ved Oppdal helsesenter og Huset 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber sekretariatet forberede en sak til neste 
møte for en evaluering av besøket. 
 
 
Behandling: 
Enhetsleder for Helse og familie, Hanna Lauvås Westman og leder for psykisk helse – og 
rusarbeid, Inga Snøve orienterte utvalget. 
Virksomhetsbesøket ble gjennomført i henhold til planen. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber sekretariatet forberede en sak til neste 
møte for en evaluering av besøket. 
 
 
 
 
29/2022 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomifunksjonen 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 
for økonomiforvaltningen i Oppdal kommune til orientering. 
 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kjell Næssvold orienterte om revisors arbeid med 
etterlevelseskontrollen. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 
for økonomiforvaltningen i Oppdal kommune til orientering. 
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30/2022  Budsjett for kontroll og tilsyn 2023 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Oppdal kommune 
for 2023 på kr 1 335 500,-  
 
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 
formannskapet. 
 
 
Behandling:  
Sekretariatet gikk gjennom forslaget til budsjett, og orienterte om at det nå er lagt inn 6 
møter på bakgrunn av fusjonen med Konsek Trøndelag IKS. Det er også en annen 
betalingssats i Konsek Trøndelag enn i dagens sekretariatsordning, og det medfører at 
det blir en høyere kostnadsøkning enn tidligere år. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Oppdal kommune 
for 2023 på kr 1 335 500,-  
 
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 
formannskapet. 
 
 
 
 
 
31/2022 Orientering om kommunens digitale sikkerhet 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunens digitale sikkerhet til orientering. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk en orientering av Ola Andreas Stavne, leder for IT og digital 
samhandling, om hvordan den digitale sikkerheten ivaretas i Oppdal kommune. 
Hans presentasjon vedlegges møteprotokollen. 
 
Utvalget diskuterte saken, og leder for IT og digital samhandling svarte på spørsmål fra 
utvalget. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om Oppdal kommune sine rutiner i varslingssaker til 
orientering. 
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32/2022 Orienteringssaker 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Orienteringssakene tas til orientering 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
Orienteringssak 1: Melding om vedtak 
 

Saken ble tatt til orientering. 
 
Orienteringssak 2: Melding fra Revisjon Midt-Norge SA om forsinkelse i leveranse for 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

 
Saken ble tatt til orientering. 
 

 
Orienteringssak 3: Invitasjon til fagdag  

 
Saken ble tatt til orientering 
På fagdagen til Konsek Trøndelag IKS melder sekretariatet på kontrollutvalget. 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Orienteringssakene tas til orientering 
 
 
 
 
33/2022 Eventuelt 
 
Behandling: 
Ingen saker ble tatt opp til behandling. 
 
 
 

34/2022  Godkjenning av møteprotokoll for dagens møte 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 26.09.22, godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 26.09.22, godkjennes. 
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