
Møtebok - Kontrollutvalget i Åfjord kommune. 
          J nr: KU Å 13/20 

 

Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. 

    

Åfjord rådhus 09.06.2020 11.10 14.30 

  

Møteleder Kontrollutvalgsleder Hanne Skjæggestad 

  

  

Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 28.05.2020 

  

  

Møtende medlemmer Hanne Skjæggestad    

Hartly Thun     

Arne P Selnes     

Odd Bratland 

  

 Hanne Marie Frønes Eian 

Fraværende medlemmer  

  

  

Møtende varamedl.  

______________________ ________________________________________ 

 Fra administrasjon i Åfjord kommune: 

Rådmann 

Andre møtende Økonomisjef  

Sektorsjef oppvekst 

 

 Arvid Lund – sekretær 

  

Beh. saker 09/20 – 11/20 

  

  

Underskrifter Hanne Skjæggestad 

  

  
 

Lederen ønsket velkommen til møtet. Det var ingen merknader til innkallingen.  
 

 

 

 



Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Åfjord den 09.06.2020 

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 i det møtet.  

Rådmannen var til stede under behandling av saken og gav sine innspill til plan. 

Behandling: 

Aktuelle områder og selskaper for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble 

diskutert. 

Forhold og justering av organisasjon i forbindelse med kommunesammenslåingen ble 

tatt inn som en viktig faktor. Hvor treffsikker blir vurderingene/slutningene når 

hovedtyngden av grunnlag for vurderingene hentes fra de tidligere to kommunene.  

Utvalget vil ta seg noe mer tid med gjennomgang av saken. 

Vedtak: 

• Kontrollutvalget besluttet å utsette sluttbehandling av saken til neste møte. 

• Sekretær legger frem forslag til vedtak i saken i neste møte. 

 

 

10/20 PEOSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON / EIERSKAPSKONTROLL – 

FOSEN RENOVASJON IKS – ÅFJORD KOMMUNE 

Behandling: 

Sekretær gikk gjennom forslag til prosjektplan for eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon ved Fosen renovasjon IKS.   

Eierskapskontrollen gjennomføres for de tre eierkommunene. 

Vedtak: 

Prosjektplan for eierskapskontroll ved Fosen renovasjon IKS vedtatt som fremlagt.  

 

 

11/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

Behandling: 

 Aktuelle saker ble omtalt.  

 Vedtak: 

 Administrasjon innkalles til neste møte for å orientere om følgende sak: 

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

 

Orienteringer / Drøftinger: 

 

Orienteringer: 

Administrasjon orienterte om følgende saker: 

• Status skole – oppfølging fra 2019 

Sektorsjef orienterte om status for skole, oppfølging fra orienteringer om hendelser i 

skolen i 2019.  

Nødvendige ressurser er lagt inn i organisasjon slik at nødvendige tiltak er iverksatt. 



Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Åfjord den 09.06.2020 

• Prosjekt nytt sykehjem i Roan. 

Økonomisjef orienterte. 

Ferdigstillelse februar 2021. Behov for tilleggsbevilgning er avdekt, kommer i KST juni 

2020. 

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

Rådmann orienterte om status. 

Kostnadsfordeling mellom kommunen og fylkeskommunen i forbindelse med planlegging 

er avklart, administrativt. KST får orientering om avtalen. 

Prosjektet noe utsatt i forhold til 1. utkast til tidsplan. 

• Tertialrapport nr 1 2020. 

Økonomisjef orienterte, noe merforbruk innen drift og behov for noe tilleggsbevilgning på 

investering.  

Kostnader ifm kommunesammenslåing noe høyere enn budsjettert, forhold som er og skal 

avklares fortløpende. 

• Økonomi – kostnader i forbindelse med pandemien. 

Føres fortløpende på eget prosjekt, status ble gitt.  

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

Orientering utsatt til neste møte. 

 

•  

Drøftinger: 

• Ingen 

 

 

 

 

Neste møte:  Åfjord rådhus 24. august 2020, kl 11.00.  

 

 

 

 

 

Hanne Skjæggestad (sign)      Arvid Lund 

Leder         referent 


