
Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  
Norvald Veland tlf.: 450 11 047 e-post: nv@kontrollutvalgfjell.no 

MØTEINNKALLING 
KONTROLLUTVALGET I OPPDAL 

Kontrollutvalgets	  møter	  holdes	  for	  åpne	  dører	  i	  henhold	  til	  Kommuneloven	  §	  31.	  

MØTEDATO:	  
KL.:	   	  
STED:	   	  

Mandag	  12.	  desember	  2016	  
12:00
Kullsjøen	  i	  Oppdal	  Rådhus	  	  

Saksliste	  

SAK NR. 
36/2016 
37/2016 
38/2016 

39/2016 
40/2016 
41/2016 
42/2016 
43/2016 

INNHOLD 
Godkjenning av saksliste og innkalling 
Godkjenning av protokoll fra møte 03.10.16 
Orientering fra rådmann krav om brann sikring, klima og miljøkrav 
nybygg  
Orientering fra rådmann rutiner håndtering av medisin 
Orientering Vekst Oppdal drift av treningssenter 
Årsplan og møtedatoer 2017 
Orienteringssaker 
Eventuelt 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren, uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av 
saken(e). 

For  
Palmer Gotheim 
Leder i Kontrollutvalget i Oppdal 

Mandag, 5. desember  2016 
Kontrollutvalg Fjell IKS 

Norvald Veland  

Kopi:  Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 36/2016 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   12.12.16      36/16 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
36/16  Kontrollutvalget      12.12.16 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 12.12.16 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 12.12.16 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 37/2016 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   12.12.16     37/16 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
37/16  Kontrollutvalget      12.12.16 
 
 
Møteprotokoll fra møte 03.10.16 
 
Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 03.10.16 (vedlagt) 
 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 
Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 04.10.16. Utvalgets medlemmer har i 
svarmail godkjent protokoll. 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.10.16 godkjennes. 
 
  
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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      Oppdal kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtested:	  	  	  	  	  	  	  Kullsjøen,	  Oppdal	  Rådhus	  
Møtedato:	   Mandag	  3.	  oktober	  	  2016	  
Tid:	   	   Kl.	  12:00	  
Saknr.	   	   29	  -‐	  35	  
 
 
Til	  stede	  på	  møtet:	  
	  
Medlemmer:	   	   	   	   	   	   	   Ikke	  møtt:	   	   	   	  
Leder	  Palmer	  Gotheim	   	   	   	   	   	  
Nestleder	  Asbjørn	  Liberg	   	   	   	   	   	  
Inger	  Lise	  Toftaker	  
Elisabeth	  Gulaker	  
Ketil	  Jacobsen	  
 
 
Andre:	  
Fra	  Kontrollutvalg	  Fjell	  IKS:	   	   Norvald	  Veland	  	  
Fra	  Revisjon	  Fjell	  IKS:	   	   	   Merete	  Lykken	  
Fra	  Oppdal	  kommune:	   Ordfører	  Kirsti	  Welander	  
	  
Ordfører	  Kirsti	  Welander	  var	  med	  i	  møte	  fra	  kl.	  12.00	  til	  13.30.	  	  Før	  ordinært	  møte	  orienterte	  
kontrollutvalget	  om	  sin	  rolle	  og	  saker	  som	  de	  har	  behandlet.	  	  Kontrollutvalget	  ønsker	  lettere	  
å	  få	  tilgang	  til	  møteprotokoller	  og	  annen	  info	  i	  kommunen.	  	  Ordfører	  undersøker	  muligheten	  
for	  at	  kontrollutvalget	  får	  tildelt	  ipad	  på	  like	  linje	  med	  kommunestyrets	  representanter.	  	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Møtet	  ble	  avsluttet	  kl.15.30	  
	  
Mandag	  3.	  oktober	  2016	   	   	  	  
 
Norvald Veland 
Norvald	  Veland	  
Møtesekretær	  	   	   	   	   	  	  
 
 
Neste	  ordinære	  møte:	  mandag	  	  12.	  desember	  	  2016	  	  kl.	  12:00	  	   	  
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29/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 03.10.16 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 03.10.16 godkjennes. 
 
 
 
30/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 05.09.16 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.16 godkjennes. 
 
  
Behandling: 
Sekretariatets forslag vedtas. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.16 godkjennes. 
 
 
 
31/2016   Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon  
 2016-2019 
 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

1. ” Oppfølging og etterlevelse av Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013” 
2. ” Kommunens beregninger av gebyrer for kart og oppmåling og/eller byggesak ” 
3. ”	  Kvalitet på saksbehandlingen i kommunen: -Enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven ” 
 
Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS. 
 
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere 
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte rapporten inngående og revisor svarte på spørsmål. 
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Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

1. ” Oppfølging og etterlevelse av Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013” 
2. ”	  Kvalitet på saksbehandlingen i kommunen: -Enkeltvedtak etter  
      forvaltningsloven"    
3. ” Kommunens beregninger av gebyrer for kart og oppmåling og/eller byggesak ” 

 
Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS. 
 
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere 
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 
 
 
 
 
32/2016 Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Oppdal kommune for 
valgperioden 2016-2019 slik den fremgår av saken. Kontrollutvalget gis myndighet til 
årlig rullering av planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden. 
  
Behandling: 
Revisor gjennomgikk hovedtrekkene i planen for selskapskontroll for perioden 2016-2019 
og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  Utvalgte diskuterte forslag til 
selskapskontroll som der var foreslått. 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Oppdal kommune for 
valgperioden 2016-2019 slik den fremgår av saken. Kontrollutvalget gis myndighet til 
årlig rullering av planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden. 
 
 
 
 
33/2016 Budsjett 2017 for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2017. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2017 for kontroll- og 
tilsynsfunksjonen i Oppdal kommune med en ramme på kr 852 000. 
  
Behandling: 
Kontrollutvalget gjennomgikk budsjett som foreslått. 
 
 
 
 
 



 Kontrollutvalget i Oppdal kommune 
Møteprotokoll, møte 03.10.16  Side 4 av 4 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2017. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2017 for kontroll- og 
tilsynsfunksjonen i Oppdal kommune med en ramme på kr 852 000. 
 
 
 
 
34/2016 Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  
 
! Orienteringssak 1 – Reglement for godtgjøring til folkevalgte:   

Sekretariatet har med bakgrunn i spørsmål fra utvalget om hvordan godtgjørelse til 
bl.a. ordfører fastsettes i Oppdal kommune, innhentet reglement for godtgjøring til 
folkevalgte i Oppdal kommune – følger vedlagt. Ordførers lønn 2017 er kr. 828.000  

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
Ble tatt til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
35/2016 Eventuelt 
 
Saksutredning: 
Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 
saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 
 
På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 
behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker i neste møte en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner som 
gjelder og hvordan kommunen følger opp byggesaker mht. brannsikring og klima og 
miljøkrav til nybygg boligformål i Oppdal 
 
Kontrollutvalget ønsker nærmere orientering fra Vekst Oppdal AS med spesielt fokus på 
driften av treningssenteret ved daglig leder. 
 
Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om hvilke rutiner som gjelder for 
oppbevaring av medisin og utlevering samt hvilke kontrollrutiner som gjelder. 
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 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 38/2016 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   12.12.16     38/16 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
38/16  Kontrollutvalget      12.12.16 
 
 
Orientering fra rådmann/administrasjon om hvilke rutiner som gjelder 
og hvordan kommunen følger opp byggesaker 
 
Saksdokumenter: 
- ingen 
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 03.10.16 at de ønsker orientering om hvilke rutiner som 
gjelder og hvordan kommunen følger opp byggesaker mht. brannsikring og klima og 
miljøkrav til nybygg boligformål i Oppdal. 
 
Rådmann/administrasjonen er innkalt for å gi utvalget en orientering, samt svare på 
spørsmål fra utvalget. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Administrasjonens redegjørelse vedrørende kommunens rutiner som gjelder og hvordan 
kommunen følger opp byggesaker mht. brannsikring og klima og miljøkrav til nybygg 
boligformål i Oppdal tas til orientering. 
 
  
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 



MØTEBOK 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 39/2016 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET NV 12.12.16     39/16 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
39/16  Kontrollutvalget 12.12.16 

Orientering fra rådmann/administrasjon om rutiner håndtering av 
medisin  

Saksdokumenter: 
- ingen 

Saksframlegg: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 03.10.16 at de ønsker orientering fra rådmann om hvilke 
rutiner som gjelder for oppbevaring av medisin og utlevering samt hvilke kontrollrutiner 
som gjelder 

Rådmann/administrasjonen er innkalt for å gi utvalget en orientering, samt svare på 
spørsmål fra utvalget. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Administrasjonens redegjørelse vedrørende kommunens rutiner som gjelder 
for oppbevaring av medisin og utlevering samt hvilke kontrollrutiner som 
gjelder tas til orientering. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



MØTEBOK 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 40/2016 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET NV 12.12.16     40/16 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
40/16  Kontrollutvalget 12.12.16 

Orientering fra daglig leder Vekst Oppdal AS – Drift av treningssenter 

Saksdokumenter: 
- ingen 

Saksframlegg: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 03.10.16 at de ønsker orientering en nærmere orientering 
fra Vekst Oppdal AS med spesielt fokus på driften av treningssenteret ved daglig elder. 

Daglig leder i Vekst Oppdal AS er innkalt for å gi utvalget en orientering, samt svare på 
spørsmål fra utvalget. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Daglig leders redegjørelse om driften av Vekst Oppdal AS treningssenteret tas 
til orientering. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 41/2016 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  TB   12.12.16  41/2016 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
41/16  Kontrollutvalget      12.12.16 
 
 
Årsplan og møteplan for Oppdal kontrollutvalg for 2017 
 
 
 
Saksdokumenter: 
- Årsplan 2017 
 
 
Saksopplysninger: 
Møter i kontrollutvalget holdes på de tidspunkt som er vedtatt av kontrollutvalget selv, 
eller når kontrollutvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 
krever det. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 
 
Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører 
og kommunens oppdragsansvarlig(e) revisor(er). Innkallingen skal inneholde en oversikt 
over de saker som skal behandles samt saksdokumenter. 
 
Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i 
kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten 
gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. 
 
Ordfører har møte- og talerett. 
 
 
Saksframlegg: 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget vedtar møteplan for 2017. Øvrige politiske 
organer i Oppdal har ennå ikke behandlet møteplaner for 2017. Dette innebærer at den 
foreslåtte møtedato i april, hvor regnskapet for Oppdal kommune skal behandles, er noe 
usikker. Dette møtet er også avhengig av om regnskapet er ferdig til behandling i tide. 
 
Sekretariatet har satt opp noen datoer der vi, så langt det har vært mulig, koordinerer i 
forhold til avvikling av møter i andre kontrollutvalg, da både sekretær og 
oppdragsansvarlig revisor har ansvar for flere kommuner. Utvalget må avklare hva som 
passer best, herunder når møtene skal starte. 
 
Kontrollutvalgets møter har i 2016 vært holdt i Oppdal Rådhus, i Kommunestyresalen 
eller i Kullsjøen. 
 
For samtlige eierkommuner i Kontrollutvalg Fjell IKS legges det i 2017 opp til fem 
ordinære møter i året, og for Oppdal foreslås tre i første halvår og to i siste halvår.  
 
Rutiner i forhold til planlegging av møter er at sekretariatet tar kontakt med leder i 
forkant av kontrollutvalgsmøtene for å sette opp saksliste og gjennomgå sakene, samt 
avklare endelig tidspunkt for møtene.   
 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 41/2016 

 
Andre aktuelle datoer som er verdt å merke seg for kontrollutvalget er: 

• 1. - 2. februar 2017 – NKRF’s kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen) 
• 7.- 8. juni 2017 – Forum For Kontroll og Tilsyn arrangerer 

kontrollutvalgskonferanse. (Tromsø) 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for 
møter i 2017: 
 
• Møtene starter til vanlig kl. 12:00 
• Møtestedet er til vanlig Oppdal Rådhus, fortrinnsvis Kommunestyresalen. 
• Møtedatoene er: 

o Mandag 30.01.16  
o Mandag 20.03.16 
o Mandag 08.05.16 
o Mandag 28.08.16 
o Mandag 13.11.16 

 
Årsplan for 2017 vedtas. 
 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 42/2016 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   12.12.16      42/16 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
42/16  Kontrollutvalget      12.12.16 
 
 
 
Orienteringssaker 
 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:  
 
 
! Orienteringssak 1 – Plan for forvaltningskontroll 2016 - 2019:   

Vedlagt utskrift protokoll fra Kommunestyret 19.10.16 – kommunestyrets vedtak 

! Orienteringssak 2 – Plan for selskapskontroll 2016 -2019: 
 
Vedlagt utskrift protokoll fra Kommunestyret 19.10.16 – kommunestyrets vedtak 
 

! Orienteringssak 3 – Rapport forvaltingsrapport utført av Fylkesmannen 
 
Vedlagt følger rapport fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag datert 27.09.16 som har 
foretatt en forvaltningskontroll i Oppdal kommune på ulike tilskuddsordninger innen 
jordbruk. 
Videre følger kommunens foreløpig tilbakemelding samt i brev av 22.09.16  
Videre følger endelig redegjørelser i forhold til tiltak satt i verk etter 
forvaltningskontroll, brev datert 31.10.16 fra Oppdal kommune. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2016  

 

Behandling 

 

Frp v/ Sigmund Fostad foreslo følgende: 

 

Punkt 1 strykes.  Punkt 2 og 3 blir nytt punkt 1 og 2.  

Vedtak 

 

S. Fostads forslag falt med 1 mot 22 stemmer.  

 

Kontrollutvalgets innstilling vedtas med 22 mot 1 stemme. 

 

 

Vedtaket blir som følger: 

 

Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

 

1. ” Oppfølging og etterlevelse av Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013” 

2. ” Kvalitet på saksbehandlingen i kommunen: -Enkeltvedtak etter  

              forvaltningsloven"    

3. ” Kommunens beregninger av gebyrer for kart og oppmåling og/eller byggesak ” 

 

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS. 

 

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser 

mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper. 

 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2016  

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Kontrollutvalgets innstilling ble enst. vedtatt. (23 st.) 

 

 

Vedtaket blir som følger: 

 

Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Oppdal kommune for valgperioden 

2016-2019 slik den fremgår av saken. Kontrollutvalget gis myndighet til årlig rullering av 

planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden. 
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Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 43/2016 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET NV 12.12.16      43/16 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
43/16  Kontrollutvalget 12.12.16 

Eventuelt 

Saksutredning: 
Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 
saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 
behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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