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Orientering om Oppdal kommune sin håndtering av koronaviruset
samt krisestabens myndighet for vedtak og beslutninger
Saksdokumenter:
- Sak 16/20 Eventuelt fra kontrollutvalgets møte den 27.april 2020. Saken kan leses
på kontrollutvalg Fjell sin nettside; http://konfjell.no/kontrollutvalg/oppdal-kommune/
Saksframlegg:
I kontrollutvalgets møte den 27.april i sak 16/20 Eventuelt vedtok kontrollutvalget å be
kommunedirektøren om en orientering om kommunens håndtering av koronaviruset,
samt en informasjon om krisestabens myndighet for vedtak og beslutninger.
Vedtaket som ble gjort i kontrollutvalget var som følger:
1. «Utvalget diskuterte behovet for en evaluering knyttet til kommunens håndtering
av koronaviruset, og en informasjon om krisestabens myndighet for vedtak og
beslutninger.
Utvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren på neste møte knyttet til
dette. Punkter som kom frem i diskusjonen og som ønskes tatt opp:
- Er vedtak og beslutninger i krisestaben tatt i henhold til beredskapsplanen.
- En vurdering av om demokratiet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte siden
kommunestyret bare har hatt ett møte og formannskapet fikk utvidede
fullmakter.
- Er pengebruken hjemlet og har dekning, som for eksempel bestemmelse om
bruk av varaordfører i 100% stilling, utvidelse av stilling til kommuneoverlege
og rekvirering av Bjerkeløkka.
- Hvordan har de folkevalgte blitt informert underveis?
- Hvordan har undervisning og «oppmøte» vært håndtert i skole, og hvordan
har elevene blitt ivaretatt?
- Har elevene fått sin tilmålte undervisning i kulturskolen, og hvordan sees dette
opp mot foreldrebetaling.»
Kommunedirektør Ole Bjørn Moen har bekreftet at han vil komme og orientere om de
forespurte punktene. Noen av punktene går inn på ordførers ansvarsområde, og ordfører
Geir Arild Espnes møter sammen med kommunedirektøren.
Fylkesmannen i Trøndelag har fulgt opp kommunene i deres beredskapsarbeid, og
kommunedirektøren vil komme inn på fylkesmannens rolle og tilbakemelding.
Orienteringen legges frem skriftlig i møtet.
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Sekretariatets forslag til vedtak:
Utvalget tar informasjonen til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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