
Møtebok - Kontrollutvalget i Åfjord kommune.
          J nr: KU Å 18/20 
 
Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. 
    
Åfjord rådhus 19.10.2020 11.00 14.30 

  
Møteleder Kontrollutvalgsleder Hanne Skjæggestad 
  
  
Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 13.08.2020 
  
  
Møtende medlemmer Hanne Skjæggestad    

Hartly Thun     
Arne P Selnes     
Odd Bratland 

  
 Else Britt Humstad (varslet) 
Fraværende medlemmer  
  
  
Møtende varamedl. Roar Harbak 
______________________ ________________________________________ 
 Fra administrasjon i Åfjord kommune: 

Sektorsjef oppvekst 
Andre møtende Sektorsjef helse og velferd  

Sektorsjef landbruk og tekniske tjenester 
Arbeidsformann, Vei, vann og avløp 
Fra Konsek Trøndelag: 
Einar Sandlund 
Paul I Stenstuen, via Teams 
 

 Arvid Lund – sekretær 
  
Beh. saker 13/20 og 15/20 
  
  
Underskrifter Hanne Skjæggestad 

  
  
 



Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Åfjord den 19.10.2020

Lederen ønsket velkommen til møtet. Det var ingen merknader til innkallingen.  
13/20 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 2021- 

SPESIALUNDERVISNING OG TILPASSET OPPLÆRING I ÅFJORD 
KOMMUNE – BESTILLING TIL REVISJON MIDT-NORGE SA  
Saksopplysninger: 
Kommunestyret i Åfjord kommune har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll i perioden 2021 – 2024. 
For 2021 er det besluttet å gjennomføre en forvaltningsrevisjon hvor 
spesialundervisning og tilpasset opplæring i Åfjord kommune er tema.  
Det var sendt ut et eksempel på rapport etter en forvaltningsrevisjon med tema 
spesialundervisning.  
Behandling i kontrollutvalget: 
Aktuelle problemstillinger ble lagt frem og diskutert.  
Utvalget vil ha noe mer tid til å skaffe seg mer kunnskap om temaet.  
Aktuelt kurs for hvordan utforme bestilling til en forvaltningsrevisjon gjennomføres i 
denne uken. Noen fra utvalget ville delta på kurset.   
Vedtak: 
Bestillingen av forvaltningsrevisjon 2021 – spesialundervisning og tilpasset opplæring 
i Åfjord kommune, utsettes til neste møte i kontrollutvalget. 

 
 
14/20 BUDSJETT 2021, FOR KONTROLLUTVALGET I ÅFJORD KOMMUNE – 

FORSLAG    
Saksopplysninger:  
Kontrollutvalget legger frem forslag til budsjett for egen drift. 
Saken sendes frem som orientering til kommunedirektøren og som sak til 
kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for budsjett 2021.  
 
Drift av sekretariatet: 
Budsjettet for sekretariatet besluttes av Representantskapet for selskapet i henhold til 
selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS. 
Virksomhetsoverdragelsen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS til Konsek 
Trøndelag skal være gjennomført 1. januar 2021.  
Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS avvikles 1. januar 2021. 
 
Møte kostnader: 
Kostnadene med gjennomføring av møtene (møtegodtgjøring, transport, tapt 
arbeidsfortjeneste og forpleining) budsjetteres av kommunedirektøren under politisk 
virksomhet. 
Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år anbefaler kontrollutvalget at det budsjetteres 
med 7 møter for kontrollutvalget i 2021.  
 
Kurs og konferanser for kontrollutvalget sine medlemmer: 
Det settes av 30 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2021. 
Det anbefales at det settes av midler til NKRF kontrollutvalgskonferansen.  
Lokal opplæring og kursing for kontrollutvalget i regi av eget sekretariat. 

 
Behandling i kontrollutvalget: 
Utvalget fatter vedtak og innstilling i saken. 
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Vedtak: 

1. Kontrollutvalget anmoder om at rådmannen innarbeider møtekostnader for 
kontrollutvalget i Åfjord kommune for virksomhetsåret 2021, innarbeides i 
politisk virksomhet. Fem medlemmer i 7 møter. 

2. Kommunestyret bevilger 30 000,- kr til opplæring og kurs for kontrollutvalget i 
2021. 

3. Saken sendes fram til kommunestyret med innstilling som vedtak. 
 
15/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

Behandling: 
 Aktuelle saker ble omtalt.  
 Vedtak: 
 Administrasjon innkalles til neste møte for å orientere om følgende sak: 

 Kommunen virkemidler for å støtte og bidra til utvikling av næringslivet i 
Åfjord kommune.  

o Organisering  
o Tiltak, områder hvor kommunen kan bidra.  
o Oppfølging av tiltak som er iverksatt før kommunesammenslåingen.  

 Administrative rutiner for tilbakemelding til politiske beslutningsorganer – 
oppføling og gjennomføring av vedtak. 
 

Orienteringer / Drøftinger: 
Orienteringer: 
Administrasjon orienterte om følgende saker: 
 Tertialrapport nr 2 for 2020; Drift, investering og finans. 

Rapporten var sendt ut til medlemmene i utvalget. 
Utsettes til neste møte. 

 Vannverkene i Åfjord kommune. 
o Status / Tilstand 
o Forhold som må utbedres 
o Plan for utbygging 
o Forsyningssikkerhet – tiltak? 

Sektorleder teknisk og arbeidsleder VA orienterte om saken.  
Det arbeides med å få statusoversikt over alle vannverkene i den nye kommunen.  
Få alle kontrollrutiner for alle anleggene på plass etter samme mal. 
Stor sprik i standarden på vannverkene, nødvendige strakstiltak er iverksatt.   
Sikringstiltak ved enkelte vanverken må det arbeides videre med. 

 Private vannverk – status – kommunale ansvaret? 
Kommunen sitt ansvar i forholdet til private vannverk avklares og formidles til de som har 
egne vannverk / private.  

 Hjemmel for bruk av anleggsbidrag ved utbygging av kommunalt avløpsanlegg? 
Forhold omkring begrepet anleggsbidrag i forbindelse med en konkret sak ble avklart,  
saken gjaldt utbygging og forbedring av anlegg for vann og avløp. Kostnad for 
stikkledning til egn eiendom. 

 Orientering om flyktningetjenesten i kommune. 
o Bosetting? 
o Omfang og økonomi 
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Sektorleder helse & velferd orienterte om status for flyktningetjenesten i kommunen. 
Utvalget ble gitt en informativ og grei orientering om status, omfang og økonomi. 
 

 Voksenopplæringen i kommunen. 
o Organisering – omfang/volum 

Sektorsjef oppvekst orienterte om status for voksenopplæringen i kommunen. 
Antall elever har minket de siste årene.  
Samhandling og koordinering med videregående opplæring og flyktningetjenesten er 
avgjørende for å lykkes, nå målene. 
  

Ansatt i Konsek Trøndelag IKS orienterer om: 
 Selskapet 

Einar Sandlund orienterte om selskapet.  
 Om seg selv. 

Paul I Stenstuen presenterte seg for utvalget. Han overtar som sekretær for utvalget 
fra 1. januar 2020. 

 
Drøftinger:  

 Ingen 
 
 
 
 
 
Neste møte:  Åfjord rådhus 23. november 2020, kl 11.00.  
 
 
 
 
 
Hanne Skjæggestad (sign)      Arvid Lund 
Leder         referent


