
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Åfjord kommune 
 
Arkivsak: 21/256 
Møtedato/tid: 06.09.2021 kl 11:00 – 13.00 
Møtested: Åmyra 5, Møterom Brevold 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Hanne Skjæggestad, møteleder  
Hartly Thun  
Arne P. Selnes  
Odd Bratland  
Else Britt Humstad  
 
 
Andre møtende: 
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
24/21 Rapport fra tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap - 

orientering til kontrollutvalget 
25/21 Medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn 
26/21 Kontrollutvalgets årsplan - revidering 
27/21 Budsjettkontroll per 30.06.2021 
28/21 Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for kontrollutvalget 
29/21 Referatsaker 
30/21 Eventuelt 
31/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 24/21 Rapport fra tilsyn med kommunal beredskapsplikt og 
helseberedskap - orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 24/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
 
Behandling: 
Sekretær redegjorde for tilsynsrapporten.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
 
 
Sak 25/21 Medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 25/21 
 
Forslag til vedtak 
Alternativ 1: 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med 
virkning fra 1.1.2022.  
 
Alternativ 2: 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune melder seg ikke inn i Forum for kontroll og tilsyn.  
 
 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte om hva FKT driver med og hvilke fordeler kontrollutvalget kan få av å 
være medlem. Utvalget diskuterte medlemskap. Kontrollutvalget fremmet forslag til tillegg til 
vedtak om at medlemskapet skal vurderes ved nytt valg.  
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget i Åfjord kommune vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn 
med virkning fra 1.1.2022. 

2. Videreføring av medlemskapet skal vurderes ved valg av nytt kontrollutvalg.  
 
 
 
Sak 26/21 Kontrollutvalgets årsplan - revidering 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 26/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte årsplanen og plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Ifølge 
årsplanen var det satt opp at det på møtet i september skulle bestilles forvaltningsrevisjon.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar revidert årsplan.  
 



 
 
Sak 27/21 Budsjettkontroll per 30.06.2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 27/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.06.2021 til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.06.2021 til orientering. 
 
 
 
 
Sak 28/21 Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for 
kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 28/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslag til økonomiplan for 2022-2025 og budsjett for 2022 med en ramme 
på kr 1 045 300. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.  
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har behov for flere ressurser for å gjennomføre de vedtatte kontrollene og 
foreslår derfor en økning i revisjonsutgiftene. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med en 
økning på kr 100 000 i budsjettramme for 2022, gjeldende for hele økonomiplanperioden.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar revidert forslag til økonomiplan for 2022-2025 og budsjett for 2022 med en 
ramme på kr 1 145 300. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.  
 
 
 
 
 
Sak 29/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 29/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  



 
 
 
Sak 30/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 30/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
I juni ble det lagt frem en rapport om vold på norske sykehjem. Kontrollutvalget ønsker en 
orientering fra rådmannen om hvordan avvikssystemene på sykehjemmene i Åfjord er, deriblant 
hvor mange avvik det er og hvilke tiltak som gjøres ved avdekking av avvik. Har pårørende 
mulighet til å melde avvik? 
 
Kontrollutvalget ønsker også orientering fra rådmannen om rutiner for varsling og eventuelt 
omfang av varslingssaker. Er det en kultur i Åfjord kommune hvor det er åpenhet for varsling.  
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet 
 
 
 
Sak 31/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 06.09.2021 31/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Protokollen ble lagt frem i møtet. Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

