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

Møterom Kommunestyresalen, Oppdal Rådhus
Mandag 27.september 2021
Kl. 11:00 – 15:30
24 - 32

Til stede på møtet:
Medlemmer:
Leder Ketil Jacobsen
Inger Lise Toftaker
Ola Tor Vagnildhaug
Monica Flor

Forfall:
Nestleder Arnt Nerhoel

Innkalt vara:
Magnus Grøtan Heggstad
Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Tekniske tjenester:
Enhetsleder hjemmetjenestene:
Revisor:

Torill Bakken
Enhetsleder Thorleif Jacobsen og avdelingsleder Tore
Samskott og i sak 25/21
Lill Wangberg i sak 27-28/21
Kjell Næssvold i sak 28 og 29 via Teams

Merknad:
Sak 27/21 ble behandlet før 26/21.
Mandag, 27.september 2021

Torill Bakken
Torill Bakken
Møtesekretær

Neste ordinære møte: mandag 29. november 2021 kl. 11.00.
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24/2021

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 27.09.21 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 27.09.21 godkjennes.

25/2021

Virksomhetsbesøk Teknisk forvaltning med hovedfokus
på vann og avløp

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber sekretariatet forberede en sak til neste
møte for en evaluering av besøket.
Behandling:
Enhetsleder Thorleif Jacobsen deltok
Program og gjennomføring:
Enhetsleder organiserte besøksrunde med oppmøte utenfor rådhusets hovedinngang kl.
11.00. Besøksrunden ble gjennomføres på Ørstadmoen, Larshølen, Slepphaugen
høydebasseng og Miljøstasjon.
Deretter møttes utvalget og enhetsleder i kommunestyresalen.
Kontrollutvalget presenterte seg og orienterte om kontrollutvalgets arbeid og hensikten
med besøket.
Enhetsleder og andre aktuelle medarbeidere deltok og orienterte om virksomheten.
Aktuelle tema var bl.a. være i stikkord:
- Sikker vannforsyning, alternativer og ledningsnetts tilstand.
- Avløp, krav til rensing og status. Behov for opprustning.
- Beredskap, organisasjon og menneskelige ressurser herunder kompetanse.
- Større behov investeringer utover ordinært vedlikehold både vann og avløp.

Behandling:
Utvalget gjennomførte besøksrunde på Ørstadmoen, Larshølen, Slepphaugen
høydebasseng og Miljøstasjon med enhetsleder og avdelingsleder.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber sekretariatet forberede en sak til neste
møte for en evaluering av besøket.
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26/2021

Budsjettforslag 2022 for kontroll- og tilsynsarbeidet i
Oppdal kommune

Forslag til innstilling:
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Oppdal kommune
på kr 1 171 700 for 2022.
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via
formannskapet.
Behandling:
Sekretariatet gikk gjennom budsjettforslaget.
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Leder i kontrollutvalget bør ha abonnement på Kommunal Rapport. Post «fagliteratur»
økes til kr. 4.000.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Oppdal kommune
på kr 1 174 700 for 2022.
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via
formannskapet.

27/2021

Orientering om kommunens bilordning for hjemmehjelp

Sekretariatets forslag til innstilling:
Sekretariatet legger saken frem uten innstilling.
Behandling:
Enhetsleder for hjemmesykepleien var til stede og orienterte kort om retningslinjer for
bruk av egen bil i tjenesten.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen om retningslinjer for bruk av egen bil i tjenesten til
orientering.

28/2021

Forenklet etterlevelseskontroll for området offentlige
anskaffelser

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og
vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
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Behandling:
Oppdragsansvarlig revisor redegjorde for den forenklede etterlevelseskontrollen.
Kontrollen ble levert for sent, og revisor beklager dette.
Revisor har hatt kontakt med administrasjonen angående kommunedirektørens
tilbakemelding.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og
vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

29/2021

Uavhengighetserklæring revisjonen

Sekretariatets forslag til vedtak
Oppdal kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av
10. august 2021 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.
Behandling:
Revisor var til stede under behandlingen.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Oppdal kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av
10. august 2021 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.

30/2021

Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Orienteringssak 2: Tilsyn med kommunale tjenester i NAV-kontoret i Oppdal kommune tjenesten økonomisk rådgivning
-

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 2: Informasjon om tilsyn i barnehager
I sak 22/21 «Eventuelt», vedtok kontrollutvalget at de ønsket å få informasjon om
hvordan Oppdal kommune utfører sitt tilsynsansvar overfor barnehagene i kommunen.
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Sekretariatet har vært i dialog med kommunedirektøren om dette, og han opplyste at
Oppdal kommune er i ferd med å etablere et samarbeid med andre kommuner på
området. Det vil bli gitt informasjon om dette på kontrollutvalgets neste møte.
-

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 3: 4.varamedlem til kontrollutvalget har meldt seg ut av partiet
4. varamedlem til kontrollutvalget for H/AP/MGD har meldt til sekretariatet at
vedkommende har meldt seg ut partiet som vedkommende representerte. Skifte av
gruppe eller utmelding fra en gruppe har som utgangspunkt ingen konsekvenser for de
valg som er gjort verken for medlem eller varamedlem siden det er personen som er
valgt.
I spalten Bernt svarer i Kommunal Rapport den 02.08.2021 blir denne problemstillingen
berørt.
Se vedlegg «Bernt svarer: Hvor skal vi føre representanter som melder seg ut og inn av
partier?»
-

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 4: Spørsmål til kommuneloven § 23-6 – varsling til kontrollutvalget om
møter i selskap
Departementet har besvart en henvendelse fra FKT for varsling til kontrollutvalget om
møter i selskap.
-

Saken tas til orientering.

Orienteringssak 5: Kronikk om kontrollutvalgenes rolle ved varsling
I en kronikk publisert i Kommunerevisoren skrives det at kontrollutvalgene kan være
viktige i varslingssaker – ikke fordi de skal behandle dem, men fordi de kan bidra til
riktig behandling.
-

Saken tas til orientering.

31/2021

Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Kontrollutvalgsleder ønsker abonnement på Kommunal rapport. Sekretariatet ordner
dette.

32/2021

Godkjenning av dagens protokoll

Sekretariatets forslag til vedtak:
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 27.09.2021, godkjennes.
Kontrollutvalgets behandling:
Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.
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Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 27.09.21, godkjennes.
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