
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frosta kommune 
 
Arkivsak: 21/263 
Møtedato/tid: 14.09.2021 kl 15:00 – 17:00 
Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anders Reitan  
Jens Einar Hagerup  
Ingunn Skjerve Hogstad  
Egil Hokstad  

 
Forfall: 

 

Britt-Ranveig Nielsen Hernes (H) 
Sverre Skogly, 1. vara for Høyre 
Tore Moksnes 2. vara for Høyre 
Anna Qvarme, 3. vara for Høyre 

 

 
Andre møtende: 
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag 
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, Revisjon Midt-Norge 

 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
18/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Pleie og omsorg 
19/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Innherred legevakt - Prosjektplan 
20/21 Budsjettkontroll per 30.06.2021 
22/21 Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for kontrollutvalget 
21/21 Evaluering av kontrollutvalget og samordning med ny sekretær 
23/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens 

omorganiseringsprosess, tekniske områder 
24/21 Referatsaker 
25/21 Eventuelt 
26/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 18/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Pleie og omsorg 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 14.09.2021 18/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema pleie og omsorg.  
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en prosjektplan med forslag 

til problemstillinger, ressurs- og tidsramme. Planen skal ta hensyn til 
kontrollutvalgets forslag og sendes sekretariatet innen 02.11.2021. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder innledet. Utvalget drøftet innretning på undersøkelsen.  Revisor, Hanne 
Marit Bjerkan, Revisjon Midt-Norge, kom med innspill.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema pleie og omsorg. 
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en prosjektplan med forslag til 
problemstillinger, ressurs- og tidsramme. Planen skal ta hensyn til kontrollutvalgets forslag og 
sendes sekretariatet innen 02.11.2021. 
 

 
 
 
Sak 19/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Innherred 
legevakt - Prosjektplan 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 14.09.2021 19/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon for Innherred 
Interkommunale legevakt IKS.  

 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor orienterte.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon for Innherred 
Interkommunale legevakt IKS.  

 
 
 
Sak 20/21 Budsjettkontroll per 30.06.2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 14.09.2021 20/21 

 
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 22/21 Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for 
kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 14.09.2021 22/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 
med en ramme på kr 803 000,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og 
sekretariatstjenester for 

kontrollutvalget, vedtas. 
2. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til 

kommunestyret. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 med en 
ramme på kr 803 000,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for 
kontrollutvalget, vedtas. 

2. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til 
kommunestyret. 

 
 
 
Sak 21/21 Evaluering av kontrollutvalget og samordning med ny 
sekretær 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 14.09.2021 21/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger konklusjonene fra diskusjonen til grunn for det videre arbeidet.  

 
Behandling: 
Kontrollutvalget evaluerte egen virksomhet og diskuterte videre arbeid.  
Ønsker om mer virksomhetsbesøk, ønsker om orienteringer fra kommunalsjefer i kommunen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger konklusjonene fra diskusjonen til grunn for det videre arbeidet.  

 
 
 



Sak 23/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens 
omorganiseringsprosess, tekniske områder 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 14.09.2021 23/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren møter i neste kontrollutvalgsmøte og gir en 
grundigere orientering om omorganiseringsprosessen i kommunen.  
 
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren møter i neste kontrollutvalgsmøte og gir en 
grundigere orientering om omorganiseringsprosessen i kommunen.  

 
 
 
Sak 24/21 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 14.09.2021 24/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 

 
 
 
Sak 25/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 14.09.2021 25/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått en henvendelse om Fjerning av returpunkt for hytterenovasjon ved 
Småland havn. Sekretariatet ber om å få se avtalen slik at kontrollutvalget kan behandle saken.  
Omforent forslag til vedtak:  
Sekretariatet ber administrasjonen om innsyn i avtalen om hytterenovasjon.  
Sekretariatet legger frem forslag til reglement for møter i kontrollutvalget til neste møte.  
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
 
1. Sekretariatet ber administrasjonen om innsyn i avtalen om hytterenovasjon.  
2. Sekretariatet legger frem forslag til reglement for møter i kontrollutvalget til neste 
kontrollutvalgsmøte 



 
 
 
 
Sak 26/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 14.09.2021 26/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 

 
Behandling: 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 

 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

