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KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS 

 

 

MANDAG 18. SEPTEMBER 2017 KL. 12.00  

 

 

 

Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 53 23 00 – Åfjord Rådhus 

 

Saksliste: 

 

16/17 KARTLEGGING – RESSURSBRUK I GRUNNSKOLEN – ÅFJORD  

 KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING 

 

17/17 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

 

Orienteringer / Drøftingssaker: 

 

Orienteringer: 

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker: 

 Tertialrapport nr 2 2017.  

Drift, investering og finansforvaltning 

 Kommunesammenslåing – status. 

 Investeringsprosjekter i Åfjord kommune – info. 

Iverksatt – planlegging? 

 Statusorientering oppvekst 

 

Drøftinger: 

 Eventuelt 

 

Til forretningsorden: 

Anmoder om at administrasjon møter kl 1200 for å gi orienteringene.  

Statusorienteringen oppvekst  gjennomføres ifm behandling av sak 16/17. 

 

11.09.2017 

 

 

Halvor Bueng (sign)           Arvid Lund 

     leder        sekretær 

 

Kopi: 

 Ordfører 

 Rådmann 

 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 18.09.17 Saksbehandler: Arvid Lund 

16/17 KARTLEGGING – RESSURSBRUK I GRUNNSKOLEN – ÅFJORD  

 KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING 

 Saksopplysninger: 

 Ressursbruk i grunnskolen var i utgangspunktet planlagt gjennomført som en 

forvaltningsrevisjon.  

Kontrollutvalget i samråd med revisjon valgte å kutte ut malen for 

forvaltningsrevisjon og valgte å gjennomføre en kartlegging av ressursbruken i 

grunnskolen i Åfjord kommune. 

 Forvaltningsrevisor gikk gjennom kartleggingen på møte 6. juni 2017. Rapporten 

ble sendt ut til det møtet. 

Kontrollutvalget sluttbehandler saken om ressursbruk i grunnskolen på dette 

møte i forbindelse med statusrapport oppvekst. 

Behandling i kontrollutvalget: 

Kontrollutvalget går gjennom rapporten. 

Administrasjon inviteres til å delta under behandlingen. 

 Forslag til vedtak: 

 Legges frem i møte.  
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17/17 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 

 

 


