
  
KONTROLLUTVALGET                                                                               
MØTEBOK – PROTOKOLL 
 
 

Utvalg/styre råd: Møtedato:  Innkalling av: Møtested: 

Kontrollutvalget 3. februar 2022  19. januar 2022 HUB KAL 
 

 
Til stede på møtet: 
Av i alt 5 medlemmer var 4 faste medlemmer til stede:  
 
Jørund Båtstad (leder)                                                                  
Eli Marie Stormyrengen (nestleder)                                             
Ove Ruud                                                                                     Solveig Nymoen, kommunedir. 
Maj-Britt Svastuen                                                                       Per Ivar Dahlum, kom.eiendom 
Olav Jostein Bergum                                                                    Arild Kongsrud, kom.sjef helse 
 
Sekretær i SKNG førte møteboka.  
 
Møtet varte fra kl. 14:00 til kl. 16:00 
 
 
Underskrifter: 
Vi stadfester at det som er ført i sak 1-3/22 er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.        
 
                               
Jørund Båtstad                                        Eli Marie Stormyrengen              
 
                                 
 
Ove Ruud                                                Maj-Britt Svastuen                       Olav Jostein Bergum 
    
 
                                                                                                             
 
 
Utskrifter: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet går til: 

• Medlemmene av kontrollutvalget og varamedlemmer. 
• Sel kommune – kommunedirektør og ordfører 

• Innlandet Revisjon IKS 
• Presse 

 
 
Innkalling og saksliste: 
Kontrollutvalget hadde ingen merknad til innkalling og saksliste. 



   KONTROLLUTVALGET I SEL   
                 

MØTEBOK 
 
Kontrollutvalget  Møtedato: 

8. desember 21 
Saks.nr:  
1-3/22 

  Saksbehandler:  Hilde Holden 
 

Sak 01/22 Årsrapport 2021/Avregning 2021 fra Innlandet Revisjon IKS 
Vedlegg: Årsrapport 2021, avregning 2021 

 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer etter oppdragsavtalen pr. tertial. Vedlagt oppstilling viser 
ressursbruken pr. 31.12.21.  
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar tertialrapport 3/2021 og avregning 2021 til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom årsrapport 2021 og avregning 2021 fra Innlandet Revisjon 
IKS. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapportene for 2021til orientering. 
 
 
Sak 02/22 Årsmelding 2021 kontrollutvalget 
Vedlegg: Årsmelding 2021 

 
Ifølge kommuneloven § 22-1 har kommunestyret det øverste tilsynsansvaret med den 
kommunale forvaltningen. Kommunestyret velger et kontrollutvalg til å utøve tilsynet med 
den kommunale forvaltningen på sine vegne.  
 
I samsvar med kommuneloven § 23-5 skal kontrollutvalget rapportere om resultatene til 
kommunestyret. Dette kan gjøres via kontinuerlig rapportering, årsmelding, eller en 
kombinasjon av de to måtene. Rapportering til kommunestyret for året 2021 skjer med dette i 
form av kontrollutvalgets årsmelding for 2021. 
 
Forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom årsmeldingen for 2021 og gjorde små endringer.  
 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 
 
 
 



Sak 03/22 Orientering fra administrasjonen  
Vedlegg: Rapport fra tilsyn  
 

Administrasjonen vil orientere om statsforvalterens tilsyn med Sel kommune etter besøk 27., 
29. og 30.09.21. Det ble undersøkt om kommunen sørger for at helse- og omsorgstjenester til 
personer med utviklingshemming blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav, slik at 
tjenestemottakerne får trygge og gode tjenester. 
 
Det bygges ny skole og idrettsanlegg i Sel kommune og kontrollutvalget ønsker en orientering 
om fremdrift.  
 
Behandling: 
Kommunalsjef for helse og omsorg og kommunedirektøren orienterte om statsforvalterens 
tilsyn med Sel kommune, personer med utviklingshemming. Spørsmål fra kontrollutvalget ble 
besvart underveis. Utvalget ytret ønske om plan for lukking av avvik.  
 
Prosjektleder kommunal eiendom og kommunedirektøren orienterte om fremdrift for ny skole 
og idrettsanlegg, besvarte spørsmål underveis.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
Åpen post  
 
Det har kommet en henvendelse til kontrollutvalget i Sel vedrørende vedtak fattet i 
formannskapet 01.09.14, tilskudd til omlegging av Troll-løypa fra Ula til Mysusæter. 
Enighet i kontrollutvalget at sekretær innhenter informasjon fra administrasjonen og tar dette 
som sak i neste kontrollutvalgsmøte. 
Kontrollutvalget ønsker orientering fra administrasjonen om oppfølging av tidligere 
forvaltningsrevisjon om trivsel og læring i skolene i Sel.  
Kontrollutvalget ønsker å vurdere eierskapskontroll som mulig revisjon. 
 


