Oppfølgingsoversikt Oppdal pr desember 2021
Saknr
03/20

Sakstittel
Oppdal næringshus

Vedtak
Vedtak: Kontrollutvalget avventer etterspurt
dokumentasjon for generalforsamlingen i Oppdal
næringshus den 2/1 2020 og styreprotokoller fram til
formannskapets valg av styre. Det bes også om
styreprotokoll for finansieringsvedtaket, samt
etterfølgende orientering til generalforsamlingen.
Saken tas opp på neste møte.

22/20

Oppfølging Oppdal næringshus

16/20

Eventuelt

19/20

Orientering om koronasituasjonen

U
Vedtak: Kontrollutvalget tar informasjonen til
Under behandling kom det frem at
orientering og anser at utbetaling av utbytte er gjort i det kan være nyttig å gjennomføre
henhold til aksjelovens bestemmelser.
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll
i etterkant av prosessen.
Ønsker orientering fra kommunedirektøren om
kommunens håndtering av koronasituasjonen.
Utarbeidet spørsmål.
Mangler evalueringsrapport.
U
Vedtak:
«Informasjonen tas til orientering. Utvalget ber om
at de får en gjennomgang av kommunedirektør og
ordfører av evalueringen og oppfølgingen av
koronakrisen når en slik foreligger.

03/21

Forvaltningsrevisjonsrapport
Eiendomsforvaltning

Forvaltningsrevisjonsrapporten
"Eiendomsforvaltning" tas til etterretning.
Kommunedirektøren bes sørge for at revisors
anbefalinger blir fulgt for området
eiendomsforvaltning:
1. Kommunen skal utarbeide mål og
strategier for forvalting av kommunens
bygningsmasse
2. Kommunen skal innføre en rapportering
over tilstanden til kommunens
bygningsmasse som også synliggjør

Oppfølging

Behandlet i kommunestyret 15.04.21.
Settes opp som sak i desember.

Status
A

U

Oppfølgingsoversikt Oppdal pr desember 2021
behovet for vedlikehold.
3. Kommunestyret ber
kommunedirektøren gjennomgå
internkontrollsystemet for bygg med
hensyn på ansvarsforhold, opplæring og
praktisering, med direkte referanse i
hendelsene på BOAS.
Kommunedirektøren bes rapportere til
kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen
10.09.21.
Eierskapskontroll – vurdert Trøndelag brannog redning.

04/21

Bestilling av
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll

Trondheim og Malvik har
gjennomført en eierskapskontroll.
Avventer tilbakemelding fra de om
det er aktuelt med en
forvaltningsrevisjon.
Settes opp igjen i desember -21.

13/21

Vurdering av eierskapskontroll

Utvalget vurderer det dithen at det er et større
utbytte av å gjøre en generell kontroll av
eierstyringen i Oppdal kommune, og tar opp
igjen saken i 2.halvår av 2021.

22/21

Sekretariatet undersøker til neste møte hvilke tilsyn
og oppfølging Oppdal kommune har etablert

Behandles i møte i desember -21

U

25/21

Kommunen har ansvar for å føre
tilsyn av barnehager, både offentlige
og private.
Virksomhetsbesøk

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og
ber sekretariatet forberede en sak til neste
møte for en evaluering av besøket.

Settes opp i desember i -21

U

31/21

Eventuelt

Kontrollutvalgsleder ønsker abonnement på
Kommunal rapport. Sekretariatet ordner dette.

Oppdal kommune har ordnet digitalt
abonnement

A

U

U

