
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Åfjord kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 26.05.2021 kl 09:00-13:00 

Møtested: Møterom Fosen (Rådhuset) 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

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

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
12/21 Referatsaker 

13/21 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 

14/21 Orientering fra rådmannen 

15/21 Eventuelt 

16/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 12/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 26.05.2021 12/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Svar på revisjonsnotatet ble lagt fram som tilleggsreferat. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 13/21 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 26.05.2021 13/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap 
og årsberetning. 

3. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hans vurderinger knyttet til 
leveransene av regnskapstjenester i førstkommende møte. 

 
 
Behandling: 
Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål. Revisor ga en orientering og svarte på 
spørsmål. 
 
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020, med 
de justeringer som ble gjort i møtet. 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 
formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

3. Kontrollutvalget ber om en dialog med ordfører om mulighetene for 
folkevalgtopplæring innenfor vedtakspremisser og målstyring. 

4. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hans vurderinger knyttet til 
leveransene av regnskapstjenester i førstkommende møte. 

 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 



Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020, med 

de justeringer som ble gjort i møtet. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

3. Kontrollutvalget ber om en dialog med ordfører om mulighetene for 
folkevalgtopplæring innenfor vedtakspremisser og målstyring. 

4. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om hans vurderinger knyttet til 
leveransene av regnskapstjenester i førstkommende møte. 

 

 
 

Sak 14/21 Orientering fra rådmannen 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 26.05.2021 14/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Rådmannen la fram festeavtaler, ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber revisor foreta en gjennomgang av de aktuelle festeavtaler og å gi 

kontrollutvalget en vurdering. 
3. Kontrollutvalget forutsetter at kommunen i alle sammenhenger påser at den har 

forsvarlig saksbehandling. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber revisor foreta en gjennomgang av de aktuelle festeavtaler og å 

gi kontrollutvalget en vurdering. 
3. Kontrollutvalget forutsetter at kommunen i alle sammenhenger påser at den har 

forsvarlig saksbehandling. 

 

 
 

Sak 15/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 26.05.2021 15/21 

 
 

 
Behandling: 
Det ble gitt en kort orientering om at kontrollutvalget fortsatt ikke har fått svar på sin 
henvendelse vedrørende rutiner mv. mht. plan og byggesak jf. sak 8/21. Kontrollutvalget 
ønsker svar i førstkommende møte. 
 
Kontrollutvalget ønsker å flytte til det neste møte til den 28.06.21. 



 
 
 

 

 
 

Sak 16/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 26.05.2021 16/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


