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      Oppdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:       Møterom Vang,  Oppdal Rådhus 
Møtedato: Mandag  8. oktober 2018 
Tid:  Kl. 09:00 
Saknr.  36 - 42 

 

 

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

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Norvald Veland  
Fra administrasjonen:               Controller Richard Sannes (sak 38/18) 
     Økonomisjef Svein-Erik Bjerkan (sak38/18) 
     Utviklingsleder Jan Kåre Husa (sak 39/18)   
Fra revisjon:    Leidulf Skarbø 
    
 
Møtet ble avsluttet kl. 11.15. 
 
Mandag, 8. oktober  2018    
 

Norvald Veland 
Norvald Veland 
Møtesekretær       
 

 

 

Neste ordinære møte: mandag  03.12.18  kl. 09.00, (avholdes på Oppdal museum, start 
m/julefrokost ) 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Oppdal_komm.png
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36/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 08.10.18 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 08.10.18 godkjennes. 

 

 
 
37/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 03.09.18 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.18 godkjennes. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.09.18 godkjennes. 

 
 
 
38/2018 Orientering til kontrollutvalget tertialrapport 2. tertial 

2018 
  

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Orientering fra administrasjonen om tertialmelding 2. tertial 2018 tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling:   

Controller og økonomisjef gjennomgikk hovedtrekkene i tertialrapport 2. tertial 2018 som 

viser driftsresultat bedre enn budsjettert.  Spørsmål fra utvalget ble besvart underveis. 

Kontrollutvalget drøftet system rapportering av politiske vedtak. 

 

Vedtak: 

Orientering fra administrasjonen om tertialmelding 2. tertial 2018 tas til orientering. 

Kontrollutvalget ønsker en nærmere orientering i neste møte om selvkost og gebyr som 

gir merinntekter teknisk enhet.   
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39/2018 Forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging og  
 etterlevelse av kommunedelplan «Energi og klima 

2008-2013 Oppdal kommune 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan" tas 

til etterretning. 

Oppdal kommune er i ferd med å utarbeide energi- og klimaplan for en ny periode. 

 

Rådmannen bes sørge for at: 

 Oppdal kommune etablere et system for oppfølging og rapportering av planlagte 

tiltak, og tar i bruk et system som evaluerer og dokumenterer de energi- og 

klimaresultatene som oppnås 

 Oppdal kommune etablere tydeligere koblinger og referanser mellom energi- og 

klimaplanen og kommunens øvrige dokumenter. 

 

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak i den nye planen som 

er under utarbeidelse innen 15.11.2018. 

 

Behandling: 

Revisor gjennomgikk hovedtrekkene i funn og konklusjoner som fremkommer i 

rapporten.  Utviklingsleder kommenterte planen som i vesentlig grad ikke er blitt 

gjennomført, men at foreslåtte tiltak i rapporten var ambisiøs og til dels ikke 

gjennomførbare fra kommunens side. 

Utviklingsleder orienterte utvalget om arbeid med ny plan som skal legges frem for 

behandling i kommunestyret våren 2019. 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget tok rapporten til orientering samt orienteringen fra utviklingsleder om 

arbeidet med ny klima- og energiplan som er under arbeid.  Kontrollutvalget ønsker å ny 

plan gjennomgått når ferdigstilt. 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 

40/2018 Budsjett 
 
Forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Oppdal kommune 

for 2019 på kr 922 500. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

Behandling: 

Kontrollutvalget gjennomgikk postene i forslag til budsjett og sluttet seg til forslaget uten 

endringer. 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Oppdal kommune 

for 2019 på kr 922 500. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 
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Kommunestyrets vedtak: 

 

 

 

41/2018 Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  

 Tilstandsrapport i grunnskolen i Oppdal 2017 

 Melding om vedtak kommunestyret 21.06.18 sak 72/2018 Sluttrapport 

investeringsprosjekter avsluttet i 2018  

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Sakene ble tatt til orientering. 

 

 
 
 
42/2018 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. 

 

Neste møte i kontrollutvalget avholdes på Oppal Museum med julefrokost kl 09.00. 

Rådmann og ordfører inviteres til å være med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


