
 
 

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Åfjord kommune 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 22.03.2021 kl. 11:00 
Møtested: Fornybarsentret 

 
 
 
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5. 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Trondheim/Steinkjer, 15.03.2021 
 
 
Hanne Skjæggestad (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Paul Ivar Stenstuen 
seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA 
  



Sakliste 
 
Saksnr. Sakstittel 
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 
 
 
 



  
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 22.03.2021 07/21 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/131 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger 
Følgende ble referert: 

· Invitasjon - NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 

 
1.  

 
 
 



  
Den skriftlige redegjørelsen fra rådmannen angående delegert 
myndighet etter plan- og bygningsloven  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 22.03.2021 08/21 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/84 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg 
Notat angående delegert myndighet etter plan- og bygningsloven 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ba i møte den 15.02.21 om skriftlige redegjørelser fra rådmannen 
vedrørende: 
  

1. Utøvelse av delegert myndighet på teknisk område 
2. Hvordan likebehandling på teknisk område sikres 

 
Rådmannen har oversendt sin redegjørelse, se vedlegg. 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget må vurdere hvorvidt redegjørelsen gir tilstrekkelig svar på de spørsmål 
utvalget ønsket svar på. 
 
 
 



Notat angående delegert myndighet etter plan- og bygningsloven 

Dette notatet beskriver hvordan vi arbeider med fradelingsaker, byggesaker og dispensasjonssaker i 

Åfjord kommune. 

Saksgang 

1) Kontroll av sak: Når vi får inn en sak, kontrolleres den av saksbehandler i forhold til om alle 

dokumenter følger med og i forhold til eksisterende planverk. Eventuelle mangler etterlyses 

av saksbehandler. 

2) Byggesaksmøte: Vi har ukentlige byggesaksmøter hvor alle saksbehandlerne innenfor plan- 

og byggesak deltar. Når saken er komplett legges den fram i byggesaksmøtet av 

saksbehandler og diskuteres i plenum. Byggesaksmøtet blir da enig om konklusjon i saken og 

om videre saksgang i henhold til Åfjord kommune delegeringsreglement. Hvis saken angår 

andre fagfelt som for eksempel landbruksavdelingen (jordlov), oppmålingsavdelingen 

(matrikkelloven) eller VAR-avdelingen, deltar det også saksbehandlere fra disse fagfeltene i 

møtet.  

3) Jordlov: Hvis en sak må behandles etter jordloven i tillegg til behandling etter plan- og 

bygningsloven, sendes saken til landbruksavdelingen som behandler saken i henhold til 

jordloven og Åfjord kommune delegeringsreglement. Dette gjøres før behandling etter plan- 

og bygningsloven. 

4) Vedtak: Delegerte vedtak skrives av hver enkelt saksbehandler og sendes til godkjenning hos 

fagleder.   

 

Vedtak etter Plan- og bygningsloven § 20-2 og § 21-4 er delegert til rådmannen i henhold til 

delegeringsreglementet til Åfjord kommune. 

 

Vedtak etter Plan og bygningsloven § 19-2 (dispensasjoner) er delegert til rådmannen eller 

formannskapet i henhold til delegeringsreglementet til Åfjord kommune. Det vil si at 

rådmannen har myndighet til å fatte vedtak om følgende: 

• Avslag på dispensasjonssøknader 

• Dispensasjon fra tekniske bestemmelser av ikke prinsipiell karakter 

• Dispensasjon for byggetiltak der i løpet av siste tre år er gitt delingstillatelse til aktuelt 

formål 

• Dispensasjon i LNFR-områder som tilfredsstiller følgende kriterier: 

- tilbygg/påbygg inntil 50 m2 BRA/BYA 

- nye garasjer/uthus inntil 50 m2 BYA, og mønehøyde inntil 5m 

- grad av utnytting overstiger ikke 20% BRA/BYA 

Alle andre dispensasjonssaker behandles av formannskapet. 

 

Likebehandling: 

Alle saker som behandles etter plan- og bygningsloven (uavhengig om den er delegert til rådmannen 

eller behandles av formannskapet), diskuteres i byggesaksmøtet hvor alle saksbehandlerne deltar. 

Dette sikrer at saker behandles likt uavhengig av saksbehandler. Hver saker er unik, men ofte er det 

likehetstrekk med andre saker. Det er ønskelig å behandle like saker likt så langt det er mulig. 

 



Tidsfrister: 

Tidsfristene overholdes stort sett for de saker som behandles etter plan- og bygningsloven. Målet er 

å behandle alle saker innfor de tidsfrister som finnes i plan og bygningsloven. Men i perioder med 

veldig mange saker og ferieavvikling er det ikke alltid at vi klarer det.  

For saker etter matrikkelloven overholdes tidsfristene. Det vil oppstå saker i vinterhalvåret hvor vi 

bruker lenger tid, men det er i henhold til «Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever 

oppmålingsforretning i Åfjord Kommune» 

 

 

Åfjord, 05.03.2021 

Trude Iversen Hårstad 

 



  
Bestilling av forvaltningsrevisjon  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 22.03.2021 09/21 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 21/86 - 5 
 
Forslag til vedtak 

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

 
Vedlegg 
Bestilling av forvaltningsrevison - Åfjord 
 
Ikke trykte vedlegg 
Kontrollutvalgets sak 2/21 
 
Saksopplysninger 
Bestilling av forvaltningsrevisjon – spesialundervisning og tilpasset opplæring ble diskutert i 
møte den 15.02.21, sak 2/21. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: 
 

1. «Kontrollutvalget ønsker å avgrense undersøkelsen til tilpasning av undervisningen og 
overgangen mellom barnehage og skole. Skolemiljø og kultur må inngå. 

2. Kontrollutvalget ber sekretær om å utarbeide forslag til bestilling til revisor. 
3. Kontrollutvalg gir leder myndighet å iverksette bestillingen hos revisor. Kontrollutvalgets 

medlemmer skal holdes løpende orientert og skal ha mulighet til å uttale seg i forkant.» 

 
Sekretær har utarbeidet forslag til bestilling til revisor, se vedlegg. 
 
Her gis bl.a. uttrykk for at prosjektet må se på: 

· «Kartlegging av og oppfølging med den enkelte elevs forutsetninger og utvikling 
· Underveisvurderinger og utviklingsplaner 
· Skolekultur og skolemiljø 
· Klasseledelse og evne til å motivere for læring 
· Skolens og lærerenes opplevelser og tanker omkring ovenstående punkter» 

 
 
Vurdering 
Det vedlagte forslag til bestilling til revisor synes å dekke de spørsmål kontrollutvalget har 
ønsket besvart. Kulepunkt nr. 1 er forøvrig også tenkt å dekke inn overgangen mellom 
barnehage og skole. 
 
 



 
 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 STEINKJER 

Vår saksbehandler: Paul Ivar Stenstuen, tlf.  900 39 065 
E-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 21/86-6     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 15.03.2021 

 
 
 
Bestilling av forvaltningsrevison - Åfjord  
 
Kontrollutvalget i Åfjord ber om forslag til prosjektplan for et prosjekt vedrørende 
grunnskolen. 
 
Prosjektets formål 
Bidra til å avdekke eventuelle forbedringspunkter knyttet til skolekultur, klasseledelse, 
undervisningsopplegg og tilpasning av undervisningen til den enkelte elev. 
 
Prosjektet må se på: 

• Kartlegging av og oppfølging med den enkelte elevs forutsetninger og utvikling 
• Underveisvurderinger og utviklingsplaner 
• Skolekultur og skolemiljø 
• Klasseledelse og evne til å motivere for læring 
• Skolens og lærerenes opplevelser og tanker omkring ovenstående punkter 

 
Vi ber om revisors forslag til prosjektplan så raskt som mulig, slik at den kan legges fram for 
kontrollutvalget i førstkommende møte. 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Paul Ivar Stenstuen 
seniorrådgiver 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:post@konsek.no


  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 22.03.2021 10/21 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/131 - 2 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 22.03.2021 11/21 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/131 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
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