
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Åfjord kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 22.03.2021 kl 11:00-14:15 

Møtested: Fornybarsentret 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

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

 
Forfall: 

 

Ingen 
 
Andre tilstede: 
Paul Stenstuen 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
07/21 Referatsaker 

08/21 Den skriftlige redegjørelsen fra rådmannen angående delegert myndighet etter 
plan- og bygningsloven 

09/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon 

10/21 Eventuelt 

11/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 07/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 22.03.2021 07/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Følgende ble referert: 
· Invitasjon - NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 
· FKTs Fagkonferanse 1.-2. juni 2021 – Digital 

 
Forslag til vedtak i møtet: 
Kontrollutvalget deltar med inntil 2 medlemmer på hver av konferansene. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget deltar med inntil 2 medlemmer på hver av konferansene. 

 

 
 

Sak 08/21 Den skriftlige redegjørelsen fra rådmannen angående delegert 
myndighet etter plan- og bygningsloven 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 22.03.2021 08/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny og mer spesifisert redegjørelse. 

a) Kopi av skriftlige rutiner for delegert saksbehandling etter plan og 
bygningslov. 

b) Hvordan sikres at presidensgivende avgjørelser hensyntas i senere 
avgjørelser. 

c) Antall fristbrudd fordelt på tidsbruddenes lengde innenfor plan og 
bygningslov og matrikkellov, og antall fristoverskridelser som har medført 
redusert gebyr. 

d) Rutine for å sikre at adminstrative avgjørelser settes opp på referatlisten til 
overordnet organ. 

e) Den administrative forståelse og praktisering av dispensjoner fra plan og 
bygningsloven §1-8, jf. kommunens delegeringsreglement. 

3. Kontrollutvalget ber også rådmannen om en redegjørelse for hvordan kommunen 
utøver ulovlighetsoppfølging innenfor teknisk område. 

 
Avstemming 
Enstemmig 
 



 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny og mer spesifisert redegjørelse. 

a) Kopi av skriftlige rutiner for delegert saksbehandling etter plan og 
bygningslov. 

b) Hvordan sikres at presidensgivende avgjørelser hensyntas i senere 
avgjørelser. 

c) Antall fristbrudd fordelt på tidsbruddenes lengde innenfor plan og 
bygningslov og matrikkellov, og antall fristoverskridelser som har medført 
redusert gebyr. 

d) Rutine for å sikre at adminstrative avgjørelser settes opp på referatlisten 
til overordnet organ. 

e) Den administrative forståelse og praktisering av dispensjoner fra plan og 
bygningsloven §1-8, jf. kommunens delegeringsreglement. 

3. Kontrollutvalget ber også rådmannen om en redegjørelse for hvordan kommunen 
utøver ulovlighetsoppfølging innenfor teknisk område. 

 

 

 
 

Sak 09/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 22.03.2021 09/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Det fremlagte forslag til bestilling godkjennes. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær oversende bestillingen til revisor. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 

1. Det fremlagte forslag til bestilling godkjennes. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær oversende bestillingen til revisor. 

 

 
 

Sak 10/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 22.03.2021 10/21 

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

 
 
Behandling: 
Fordeling av ansvar for å følge med på saker og protokoller i øvrige organer ble diskutert. 
 



Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om knyttet til lokalisering av og bygging 
av nytt rådhus.  
 
Kontrollutvalget ønsker også en orientering fra rådmannen om hans evaluering av prosessen 
rundt samlokalisering av aktivitetshus og videregående skole. 

 
Vedtak: 
 

 

 
 

Sak 11/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 22.03.2021 11/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


