Oppdal kommune
MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget
------------------------------------------------------------------------------------------------Møtested:
Møtedato:
Tid:
Saknr.

Oppdal bygdemuseum
Mandag 3. april 2017
Kl. 12:00
10 - 17

Til stede på møtet:
Medlemmer:
Leder Palmer Gotheim
Nestleder Asbjørn Liberg
Inger Lise Toftaker
Elisabeth Gulaker
Ketil Jacobsen
Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:
Fra Oppdal kulturhus KF:

Ikke møtt:

Norvald Veland
Merete Lykken
Inge Lauritzen
Heidi Pawlik Carlson

Møte ble avholdt på Oppdal bygdemuseum i forbindelse med virksomhetsbesøk. Besøket
var godt tilrettelagt for utvalget.
Det var avtalt at IKT skulle levere ipad og foreta en innføring i bruk av disse til
kontrollutvalgets medlemmer. Programvare for disse var ikke klart og utlevering utsettes til
neste møte.

Møtet ble avsluttet kl.15.15
Mandag 3. april 2017

Norvald Veland
Norvald Veland
Møtesekretær

Neste ordinære møte: torsdag 03.05.17 kl. 12:00 (endret fra 08.05.)
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10/2017

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 03.04.17 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 03.04.17 godkjennes.

11/2017

Godkjenning av protokoll fra møte 30.01.17

Sekretariatets forslag til vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.17 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag vedtas.
Kontrollutvalgets vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.17 godkjennes.

12/2017

Virksomhetsbesøk Oppdal bygdemuseum

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tok orientering om driften og organiseringen av Oppdal bygdemuseum til
orientering.
Behandling:
Sekretær gjennomgikk presentasjon kontrollutvalgets funksjon tilsvarende den som ble
gjort i kommunestyret.
Daglig leder for Oppdal kulturhus KF orienterte om organisering, ansatte, frivillige og
hvordan historikken blir og skal ivaretas. Likeså om utfordringer knyttet til frivillige sitt
arbeid. Oppdal skifermuseum ble nærmere omtalt og diskutert.
Utvalgets medlemmer stilte spørsmål underveis som ble besvart.

Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tok orientering fra daglig leder til orientering.

13/2017

Innkommet sak – Dindal Sameie ANS

Sekretariatets forslag til vedtak:
Sekretariatet fremmer saken uten forslag til vedtak
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Behandling:
Kontrollutvalget diskuterte igjennom saken og foreliggende korrespondanse og
dokumentasjon.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget vedtok med 4 stemmer at saken ikke er relevant for ytterligere
behandling i kontrollutvalget, 1 stemte for at saken burde bli nærmere redegjort for.

14/2017

Innkommet sak – forespørsel om deltakelse
selskapskontroll

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Oppdal kommune gir sin tilslutning til at det kan gjennomføres
selskapskontroll i Nasjonalparken Næringshage AS forutsatt at øvrige aksjonærer i
selskapet gir sin tilslutning.
Behandling:
Henvendelsen fra om Rennebu kontrollutvalg ble diskutert.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget besluttet å medvirke til at Rennebu kontrollutvalg kan gjennomføre
selskapskontroll i Nasjonalparken Næringshage AS forutsatt at øvrige aksjonærer gir sin
tilslutning.

15/2017

Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:


Protokoll ekstraordinær generalforsamling Oppdal E-verk AS 10. mars 2017
Vedlagt protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Oppdal E-verk AS der det
ble vedtatt utdeling av tilleggsutbytte ved at aksjene i Vitnett AS ble overført til
Oppdal kommune.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
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16/2017

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 besluttet ny møtedato neste møte endres fra 8. mai til onsdag 10. mai
kl. 12.00.
Ingen andre saker ble tatt opp under eventuelt.

17/2017

Tilleggssaker – Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget i tillegg til tidligere utsendt
møteinnkalling:


Fagkonferanse Kontroll og tilsyn 7-8. juni 2017
Vedlagt følger invitasjon til fagkonferanse som FKT (Forum for Kontroll og Tilsyn)
og årsmøte som skal avholdes i Tromsø 7. – 8. juni.
Oppdal kommune er medlem i FKT.



Tilstandsrapport for grunnskolen
Vedlagt følger tilstandsrapport for grunnskolen i Oppdal 2016 og saksframlegg som
har vært behandlet i driftsutvalget med følgende innstilling til vedtak i
kommunestyret:
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for grunnskolen i Oppdal 2016 til orientering
I media har spesielt mobbing i skolen vært omtalt nærmere og orientering fra
skolens ledelse. Det vises her til rapportens pkt 3.2.1 og 3.2.2 som omtaler
elevundersøkelsen.



Forvaltningsrevisjon besluttet sak 09/17 i møte 30.01.17
Kontrollutvalget vedtok i sak 9/17 å få gjennomført en forvaltningsrevisjon som
gjennomgår Oppdal kommune sin håndtering av mobbesaker i grunnskolen, dvs.
fra 1. til 10. trinn i skolen. Bestilling er gjort til Revisjon Fjell IKS som ble bedt om
å fremlegge forslag til prosjektbeskrivelse til neste møte i kontrollutvalget.
Revisjon svarer i mail, etter purring:
Vi har ikke klar prosjektbeskrivelse til møtet 3. april, men skal jobbe med den fram
mot møtet 8. mai. Vi vil uansett ikke ha mulighet til å starte med prosjektet før 8.
mai.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Sakene ble tatt til orientering. Kontrollutvalget besluttet å ikke delta på Fagkonferansen
FKT i Tromsø.
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