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

Fjernmøte
Mandag 27.april 2020
Kl. 11:00
11 - 16

Til stede på møtet:
Medlemmer:
Leder Kjetil Jacobsen
Nestleder Håvard Killi Gravaune
Monica Flor
Inger Lise Toftaker
Ola Tor Vagnildhaug

Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Midt-Norge SA:
Ordfører:
Fra administrasjon:
Fra Oppdal kulturhus KF:

Forfall:
Ingen

Ragnhild Aashaug og Torill Bakken
Leidulf Skarbø og Kjell Næssvold(sak 14 og 15)
Geir Arild Espnes (Orientering og sak 14 og 15)
Ole Bjørn Moen, kommunedirektør (Orientering og sak
14 og 15)
Elin Dolmseth, økonomisjef(sak 14 og 15)
Inge Lauritzen, daglig leder Oppdal kulturhus KF (sak
15)

Møtet startet med en orientering fra kommunedirektør og ordfører om kommunes
håndtering av koronasituasjonen.
Møtet ble avsluttet kl. 13.00
Mandag, 27.april 2020

Ragnhild Aashaug
Ragnhild Aashaug
Møtesekretær

Neste ordinære møte: mandag 08.06.20 kl. 11.00.
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Orientering om håndtering av koronasituasjonen v/ kommunedirektør Ola Bjørn Moen og
ordfører Geir Arild Espnes:
Kommunedirektør:
Første krisestab ble satt 8.mars.
Fra start hadde de turister som måtte i karantene. Bjerkeløkkja ble rekvirert til dette.
Har hatt kontroll på smitte og smittesporing.
Krisestab har hatt møte hver onsdag de siste 14 dager. Neste onsdag vurderes det hvor lenge
krisestab skal være oppe.
Kommuneoverlege har ansvar for smittevern, tar vurderinger knyttet til det.
Har verktøy for loggføringer av møter/avgjørelser i krisestab.
Avisa OPP har bedt om innsyn i krisestabens møtedokumenter og har fått det. Det er kommet
en egen veileder knyttet til dette.
1 er fortsatt syk med Covid-19, ingen andre positive kjente prøver.
Skoler åpner i dag, barnehage har vært åpen i uke.
Har kontroll, kommunelegen vurderer fortløpende smittefare
Ordfører:
Ordfører har orientert daglig på radio og gjennom presse siden første dag. Info er lagt ut på
hjemmesiden.
Det er vanskelige når mange ting åpner/settes i gang samtidig. Forsøker å ikke forandre for
mye, men slippe gradvis opp for å ha kontroll på feilkilder. Vurderer risiko versus
samfunnskostnad.
Prøver å bygge scenarioer for å kunne håndtere «verstefall- scenarioer».
Kommunestyret skal evaluere det som er gjort.
Formannskapet er orientert underveis.

11/2020

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 27.04.20 godkjennes.
Behandling:
Saksrekkefølgen ble endret, og sak 14/20 ble behandlet først.
Kontrollutvalgets vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 27.04.20 godkjennes.

12/2020

Godkjenning av protokoll fra møte 03.02.20

Sekretariatets forslag til vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.02.20 godkjennes.
Behandling:
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Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.02.20 godkjennes.

13/2020

Kontrollrapport 2019 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Oppdal kommune tas til
orientering og oversendes kommunestyret.
Behandling:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Oppdal kommune tas til
orientering og oversendes kommunestyret.

14/2020

Årsregnskap 2019 for Oppdal kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kommunes årsregnskap for 2019
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
Behandling:
Revisors konklusjon ble referert.
Økonomisjef orienterte:
Forhold i revisors beretning ble tatt opp.
I note 25 er det 2 hendelser etter balansedagen som egentlig skulle vært med. Rettes
opp i regnskapet for 2020.
Driften i enhetene har gått stort sett som planlagt, en enhet overskrider budsjettet
(hjemmetjeneste knyttet til ressurskrevende tjenester). Blir krevende på dette feltet
fremover.
Årsmelding gir utdypende informasjon til regnskapet
Spørsmål fra utvalget ble besvart fra økonomisjef, kommunedirektør og revisor.
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kommunes årsregnskap for 2019
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
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15/2020

Årsregnskap Oppdal kulturhus KF

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kulturhus KF’s årsregnskap for 2019
oversendes kommunestyret.
Behandling:
Konklusjonen i revisors beretning ble lest.
Daglig leder Inge Lauritzen orienterte om året som har gått.
Driften går bedre enn i 2018, men det må kjøres et stramt økonomisk løp i 2020.
Vært tilbakeholden med investeringer og utstyr, må gjøre noen større investeringer i
kommende periode. Skal gjøres i samråd med kommunestyret.
Det jobbes for å øke egeninntjeningen.
Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal kulturhus KF’s årsregnskap for 2019
oversendes kommunestyret.

16/2020

Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling
1. Planlagte saker fra forrige møte ble diskutert.
Virksomhetsbesøk utsettes inntil videre, og vurderes på nytt på neste møte.
Øvrige planlagte saker fra forrige møte settes opp på neste møte.
2. Utvalget ønsker at det skal skrives under på taushetserklæring for utvalgets
medlemmer. Sekretariatet legger det frem til neste møte.
3. 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.
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Punktene som kom opp under eventuelt ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
1. Virksomhetsbesøk utsettes inntil videre, og vurderes på nytt på neste møte.
Øvrige planlagte saker fra forrige møte settes opp på neste møte.
2. Utvalget ønsker at det skal skrives under på taushetserklæring for utvalgets
medlemmer. Sekretariatet legger det frem til neste møte.
3. 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.
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