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Virksomhetsbesøk i 2017 – Oppdal bygdemeseum
Saksdokumenter:
 Prosedyrer for virksomhetsbesøk, vedtatt 30.01.17

Saksframlegg:
Oppdal kontrollutvalg vedtok den 30.01.17 prosedyrer for virksomhetsbesøk.
Prosedyrene er vedlagt saken.
I samme møte vedtok kontrollutvalget å gjennomføre virksomhetsbesøk ved Oppdal
bygdemuseum den 03.04.17.
Prosedyrenes punkt 4.2.2 om forberedelse:

” Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale
med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende,
brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes.
Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.
Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og
innhenter nødvendig dokumentasjon.
Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket. ”
Sekretariatet utarbeider en plan for besøket på bakgrunn av utvalgets behandling i denne
saken.
Kontrollutvalget besøker i dette møtet virksomheten Oppdal bygdemuseum som er
underlagt Oppdal kulturhus KF. Varsel om virksomhetsbesøk ble sendt virksomhetsleder
31. januar 2017, etter avtale med rådmann.
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg
kunnskap om hvordan kommunens virksomheter drives, og at ansatte i kommunen og KF
skal bli kjent med kontrollutvalgets arbeid.
Sekretariatet forslår følgende tema:
o Kontrollutvalget får en orientering om hvordan museet er organisert, styre,
leder osv?
o Hvem har ansvar, en eller flere, for at historikken blir ivaretatt på bygninger
og arkitektur, gjenstander, verktøy, opprinnelse og bruksområde?
o Offentlige midler som bevilges
o Orientering om dugnad og frivillighetsarbeid
o Status skifermuseet

Kontrollutvalget i Oppdal kommune

Sak nr. 12/2017

MØTEBOK
------------------------------------------------------------------------------------------------Forslag tidsplan
Tidsplan
13:00-13:30

Lunsj etter at ipad er utlevert og opplæring i bruk

13:30-13:50

Kontrollutvalget presenterer seg selv og sin rolle

13:50-14:50

Orientering og diskusjon med utgangspunkt i valgt tema

14:50-15:00

Spørsmålsrunde/oppsummering

15:00-

Øvrige saker kontrollutvalget

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 orienteringen.
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