
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Åfjord kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 15.02.2021 kl 11:00-15:00 

Møtested: Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Hanne Skjæggestad  
Hartly Thun  
Arne P. Selnes  
Odd Bratland  
Else Britt Humstad  

 
Andre tilstede: 
Rådmannen m/adm og kontrollutvalgets sekretær 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/21 Referatsaker 

02/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - spesialundervisning og tilpasset undervisning 

03/21 Kontrollutvalgets årsplan-møteplan 2021 

04/21 Orientering fra kommunedirektøren 

05/21 Eventuelt 

06/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 15.02.2021 01/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 02/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - spesialundervisning og 
tilpasset undervisning 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 15.02.2021 02/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget ønsker å avgrense undersøkelsen til tilpasning av undervisningen og 
overgangen mellom barnehage og skole. Skolemiljø og kultur må inngå. 

2. Kontrollutvalget ber sekretær om å utarbeide forslag til bestilling til revisor. 
3. Kontrollutvalg gir leder myndighet å iverksette bestillingen hos revisor. 

Kontrollutvalgets medlemmer skal holdes løpende orientert og skal ha mulighet til å 
utale seg i forkant. 

 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ønsker å avgrense undersøkelsen til tilpasning av undervisningen og 
overgangen mellom barnehage og skole. Skolemiljø og kultur må inngå. 

2. Kontrollutvalget ber sekretær om å utarbeide forslag til bestilling til revisor. 
3. Kontrollutvalg gir leder myndighet å iverksette bestillingen hos revisor. 

Kontrollutvalgets medlemmer skal holdes løpende orientert og skal ha mulighet til å 
utale seg i forkant. 

 
 
 

 

 
 



Sak 03/21 Kontrollutvalgets årsplan-møteplan 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 15.02.2021 03/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2021" for sin 
virksomhet i 2021. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2021" for 
sin virksomhet i 2021. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedatoer, 
med de justeringer som ble gjort i møtet. 

Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2021" for 
sin virksomhet i 2021. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedatoer, 
med de justeringer som ble gjort i møtet. 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering. 
 

 

 
 

Sak 04/21 Orientering fra kommunedirektøren 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 15.02.2021 04/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 05/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 15.02.2021 05/21 

 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollutvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet 
til et tema tatt opp i møtet, må egen sak om dette settes på sakslisten. 

 
 
Behandling: 
Aktuelle fremtidige saker ble diskutert. 
 

 
 

 

 
 

Sak 06/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 15.02.2021 06/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


