
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frosta kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 08.12.2020 kl 16:00-18:30 

Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anders Reitan  
Jens Einar Hagerup  
Ingunn Skjerve Hogstad  
Britt-Ranveig Nielsen Hernes  
Egil Hokstad  

 
Andre som var tilstede: 
Kommunedirektøren og kontrollutvalgets sekretær 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Referatsaker og kommunedirektørens 
orienteringer ble behandlet før øvrige saker. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
25/20 Referatsaker 

26/20 Bestilling av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Innherred legevakt 

27/20 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2021 

28/20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens håndtering av 
Corona 

29/20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende Teknisk avdeling 

30/20 Eventuelt 

31/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 25/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 08.12.2020 25/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Følgende tilleggsdokument ble referert: 
· Brev fra Hernes' advokat til Frosta kommune. 

 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 26/20 Bestilling av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - 
Innherred legevakt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 08.12.2020 26/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det første prosjektet på prioriteringslisten igangsatt. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide bestilling til revisor. 
3. Kontrollutvalget ber sekretær avklare med de øvrige deltakere om flere ønsker å 

delta i prosjektet. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møtet 

1. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor for det første 
prosjektet på prioriteringslisten. 

2. Kontrollutvalget ber sekretær avklare med de øvrige deltakere om flere ønsker å 
delta i prosjektet. 

Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide forslag til bestilling til revisor for det første 
prosjektet på prioriteringslisten. 

2. Kontrollutvalget ber sekretær avklare med de øvrige deltakere om flere ønsker å 
delta i prosjektet. 

 

 



 

Sak 27/20 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 08.12.2020 27/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2021" for sin 
virksomhet i 2021. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering. 

 
 
Behandling: 
 

Forslag til vedtak i møtet 
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2021" 

for sin virksomhet i 2021. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedato. 
3. Resterende møtedatoer vil bli fastsatt i neste møte. 

 

Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2021" 
for sin virksomhet i 2021. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedato. 
3. Resterende møtedatoer vil bli fastsatt i neste møte. 

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering. 

 

 
 

Sak 28/20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens 
håndtering av Corona 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 08.12.2020 28/20 

 
Forslag til vedtak 
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 29/20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende Teknisk 
avdeling 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 08.12.2020 29/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål. Kommunedirektøren delte ut 
dokumenter vedrørende henvendelsen fra Beckmann. 
 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 30/20 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 08.12.2020 30/20 

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

 
 
Behandling: 
Sekretær ga en kort orientering om skifte av sekretær for Frosta kontrollutvalget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sak 31/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 08.12.2020 31/20 

 



Forslag til vedtak 

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


