
ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 12/20 

MØTEINNKALLING 
KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS 

 

TIRSDAG 9. JUNI 2020 KL. 11.00  

 

Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 51 00 00 – Åfjord Rådhus 

 

Saksliste: 

 

09/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 

I ÅFJORD KOMMUNE - PERIODEN 2021 – 2024  

 

10/20 PEOSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON / 

EIERSKAPSKONTROLL – FOSEN RENOVASJON IKS – ÅFJORD 

KOMMUNE 

 

11/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

 

 

Orienteringer / Drøftingssaker: 

 

Orienteringer: 

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker: 

• Status skole – oppfølging fra 2019 

• Prosjekt nytt sykehjem i Roan. 

• Status for prosjektene; aktivitetshus og ny VGS i Åfjord. 

• Tertialrapport nr 1 2020. 

• Økonomi – kostnader i forbindelse med pandemien. 

• Rutiner for oppfølging i plan- & byggesaker – kontroll delen. 

 

Drøftinger:  

• Eventuelt. 

 

Til forretningsorden: 

Starter med saksbehandling, sak 09/20. 

Orienteringen fra administrasjon starter etter at sak 09/20 er behandlet.  

 

 

28.05.2020 

 

Hanne Skjæggestad (sign)          Arvid Lund 

     leder        sekretær 

 

Kopi: 

• Ordfører 

• Rådmann 

 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 09.06.2020 Saksbehandler: Arvid Lund 

09/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 

I ÅFJORD KOMMUNE - PERIODEN 2021 – 2024  

Saksopplysninger: 

Kommunelovens § 23-3 og § 23-4 omtaler kontrollutvalget sitt ansvar for å 

utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i løpet av hver 

valgperiode. Grunnlaget for planen er en risiko- og vesentlighetsvurdering som 

for Åfjord kommune er utarbeidet av revisjon. 

Planen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen vedtas av 

kommunestyret, kommunestyret kan gi kontrollutvalget myndighet til å endre 

vedtatt plan.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen for Åfjord kommune ble sendt ut til 

kontrollutvalget i sammen med innkallingen til møte 4. mai 2020. Risiko- og 

vesentlighetsvurderingen var tema under drøftinger.  

Rådmannen er anmodet om å gi innspill til plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll til behandling av denne saken. 

Forvaltningsrevisor vil delta i møte – teams. 

Behandling i kontrollutvalget: 

Kontrollutvalget skal med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurdering, innspill 

fra administrasjon og egne kunnskaper om kommunen utarbeide og vedta en 

plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2024. 

Endelig plan vedtas av kommunestyret Åfjord kommune. 

Forslag til vedtak: 

Forslag legges frem i møte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 09.06.2020 Saksbehandler: Arvid Lund 

10/20 PEOSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON / 

EIERSKAPSKONTROLL – FOSEN RENOVASJON IKS – ÅFJORD 

KOMMUNE 

 Saksopplysninger: 

 Kommunestyret har etter innstilling fra kontrollutvalget besluttet å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll ved Fosen renovasjon IKS. Denne 

forvaltningsrevisjon / eierskapskontrollen gjennomføres også for de to andre 

eierkommunene også, Ørland og Indre Fosen. 

 Forslag til prosjektplan følger vedlagt. 

 Tilsvarende revisjon /kontroll er gjennomført ved flere renovasjonsselskaper i 

region, etter oppdrag fra eierkommunene. Revisjon gjennomført av Revisjon 

Midt-Norge SA. 

Behandling i kontrollutvalget: 

Kontrollutvalget behandler og vedtar prosjektplan. 

 Forslag til vedtak: 

 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll ved Fosen renovasjon 

IKS vedtatt som fremlagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 09.06.2020 Saksbehandler: Arvid Lund 

11/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget skal ha dette som en fast sak på hvert møte, der utvalget har 

mulighet for å ta opp saker som er behandlet og under behandling i kommunen.  

Behandling i kontrollutvalget: 

Kontrollutvalget går gjennom saker som tas opp av utvalgsmedlemmene.   

Eventuelle saker som skal følges opp besluttes i forbindelse med 

gjennomgangen.  

Saker som blir omtalt, men hvor det ikke blir besluttet oppfølging blir ikke 

referert i møteprotokollen. 

Forslag til vedtak: 

Ingen innstilling 

 

 


