
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frosta kommune 
 

Møtedato/tid: 19.09.2019 kl 13:00 

Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Frode Revhaug  
Olav Galtvik  
Brit-Ranveig Nielsen Hernes  
Dagfinn Sørheim  
Vigdis Juterud Lein  

 
Forfall: 

 

 
Andre møtende: 
Ordfører, kommunedirektøren og kontrollutvalgets sekretær 
 
 
Arkivsak:  

 
Merknader: 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
23/19 Referatsaker 

24/19 Henvendelse til kontrollutvalget fra Creo vedrørende kulturskolen 

25/19 Orientering fra kommunedirektøren om kompetansebehov, kompetanseplan og 
rekruteringsstrategi 

26/19 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

27/19 Kontrollutvalgets budsjett 2020 

28/19 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 

29/19 Eventuelt 

30/19 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 23/19 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 19.09.2019 23/19 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 24/19 Henvendelse til kontrollutvalget fra Creo vedrørende 
kulturskolen 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 19.09.2019 24/19 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretær sende et brev til Creo. 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretær sende et brev til Creo. 

 

 
 

Sak 25/19 Orientering fra kommunedirektøren om kompetansebehov, 
kompetanseplan og rekruteringsstrategi 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 19.09.2019 25/19 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
 



Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 26/19 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 19.09.2019 26/19 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av sin egen uavhengighet. 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av sin egen uavhengighet. 

 

 
 

Sak 27/19 Kontrollutvalgets budsjett 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 19.09.2019 27/19 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2020 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 778 000.  

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i 
forskrift om kontrollutvalg. 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 
 

 



Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2020 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 778 000.  

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift 
om kontrollutvalg. 

 

 
 

Sak 28/19 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 19.09.2019 28/19 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møtet: 

· Kontrollutvalget mener det har bidratt til å skape tillit hos innbyggerne til at 
forvaltningen foregår korrekt og i samsvar med politiske vedtak. 

· Kontrollutvalget mener det har vært et synlig organ som har våget å stille 
spørsmål ved hvordan virksomheten drives. 

· Kontrollutvalget mener at kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom 
kontrollutvalget og kommunestyret har fungert godt. 

· Kontrollutvalget mener at samarbeidet innad i kontrollutvalget og med 
sekretariatet har fungert svært godt. Kontrollutvalget er forøvrig godt fornøyd med 
alle de tjenester det har fått levert. 

· Kontrollutvalget mener forholdet til administasjonen har fungert godt, men det er 
beklagelig at ikke alle henvendelser til rådmannen er blitt tilfredsstillende besvart 
og innenfor rimelig tid. Kontrollutvalget forutsetter at disse forholdene vil bedre 
seg fremover. 

 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

· Kontrollutvalget mener det har bidratt til å skape tillit hos innbyggerne til at 
forvaltningen foregår korrekt og i samsvar med politiske vedtak. 

· Kontrollutvalget mener det har vært et synlig organ som har våget å stille 
spørsmål ved hvordan virksomheten drives. 

· Kontrollutvalget mener at kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom 
kontrollutvalget og kommunestyret har fungert godt. 

· Kontrollutvalget mener at samarbeidet innad i kontrollutvalget og med 
sekretariatet har fungert svært godt. Kontrollutvalget er forøvrig godt fornøyd med 
alle de tjenester det har fått levert. 

· Kontrollutvalget mener forholdet til administasjonen har fungert godt, men det er 
beklagelig at ikke alle henvendelser til rådmannen er blitt tilfredsstillende besvart 
og innenfor rimelig tid. Kontrollutvalget forutsetter at disse forholdene vil bedre 
seg fremover. 

 



 

 
 

Sak 29/19 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 19.09.2019 29/19 

 
 

 
 
Behandling: 
 

 
Vedtak: 
 

 

 
 

Sak 30/19 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 19.09.2019 30/19 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Protokollen fra dagens møte godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 
Protokollen fra dagens møte godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


