
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Ørland kommune 
 
Arkivsak: 21/193 
Møtedato/tid: 31.05.2021 kl. 09:00-13:45 
Møtested: Ørland kultursenter på Brekstad, møterom blackbox 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Laila Selnes Lund  
Arild Tørum  
Anne Marie Melhuus  
Aud Leikvang  
Ole Martin Hågård  
Pål S. Johansen  
 
Forfall: 

 

Hallgeir Grøntvedt, ingen vara  

Andre møtende: 
Geir I. Aune, Ørland kommune, til stede i sak 8, 9, 15 og 16  
Thomas Engen, Ørland kommune, til stede i sak 8-10, 15 og 16  
Tore Sem, Ørland kommune, til stede i sak 10  
Hanne Falstad, Roret Ørland Kulturforetak KF, til stede i sak 15   
Ådne Røkkum, Valsneset Utvikling, KF, til stede i sak 16  
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA  
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS  
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i denne 
rekkefølgen: 15, 16, 8-14 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
08/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Ørland kommunes årsregnskap og årsberetning 

for 2020 
09/21 Orientering om status for innkreving av vannavgift 
10/21 Orientering om beredskap ved kvikkleireras 
11/21 Oppfølging av politiske saker 31.05.21 
12/21 Referatsaker 
13/21 Eventuelt 
14/21 Godkjenning av møteprotokoll 
15/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Roret Ørland Kulturforetak KFs årsregnskap og 

årsberetning for 2020 
16/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Valsneset Utvikling KFs årsregnskap og 

årsberetning for 2020 
 
 
 
 



Sak 08/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Ørland kommunes årsregnskap 
og årsberetning for 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 31.05.2021 08/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse om kommunekasses 
årsregnskap, konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning for 2020.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Behandling: 
Økonomisjef Geir Aune, Ørland kommune, redegjorde for arbeidet med årsoppgjøret, 
kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester Thomas Engen, supplerte med 
opplysninger om selvkostberegningene. Revisor Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge, orienterte 
om revisjonsberetningen. Korrigert revisjonsberetning, datert 28.05.21 og sendt kontrollutvalget 
31.05., erstatter tidligere utsendt revisjonsberetning og sendes til kommunestyret via 
formannskapet. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, 
konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning for 2020.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Sak 09/21 Orientering om status for innkreving av vannavgift 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 31.05.2021 09/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Økonomisjef Geir Aune, Ørland kommune orienterte om status. Forslag til vedtak ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 10/21 Orientering om beredskap ved kvikkleireras 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 31.05.2021 10/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Thomas Engen, og kommunens 
beredskapskoordinator, Tore Sem, orienterte om kommunens håndtering av 
kvikkleireproblematikk og om den generelle beredskapen i kommunen.  Kontrollutvalget er 
bekymret for situasjonen i Bjugn sentrum. På bakgrunn av orienteringen mener kontrollutvalget at 
arbeidet med å lage en oppfølging av ROS-analysen, vedtatt i 2019, bør prioriteres. Utvalget 
retter derfor en henvendelse til kommunestyret om dette. Følgende omforente forslag til vedtak 



ble lagt fram i møtet: 

Kontrollutvalget har i møte 31.5.21 fått en orientering om kvikkleiresituasjonen i Bjugn sentrum og 
om for mulige konsekvenser ved et kvikkleireras. Kontrollutvalget er bekymret for at det ikke er 
utarbeidet noen nyere oversikt over kvikkleireforekomstene og mulige virkninger av ekstremvær. 
Kontrollutvalget anbefaler derfor at kommunestyret ber kommunedirektøren gi arbeidet med en 
oppfølging av ROS-analysen fra 2019 høy prioritet. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 31.5.21 fått en orientering om kvikkleiresituasjonen i Bjugn sentrum 
om for mulige konsekvenser ved et kvikkleireras. Kontrollutvalget er bekymret for at det ikke er 
utarbeidet noen nyere oversikt over kvikkleireforekomstene og mulige virkninger av ekstremvær. 
Kontrollutvalet anbefaler derfor at kommunestyret ber kommunedirektøren gi arbeidet med en 
oppfølging av ROS-analysen fra 2019 høy prioritet. 
 
 
Sak 11/21 Oppfølging av politiske saker 31.05.21 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 31.05.2021 11/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker at sekretariatet legge fram en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon 
med tema "tildeling av tjenester innen pleie og omsorgstjenesten". 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
Sak 12/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 31.05.2021 12/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Disse sakene ble lagt fram i møtet: 

• Bernt svarer om: 
o et politisk organ kan ha gruppearbeid? 
o hvem som bestemmer over sakslisten? 
o kommunens  har plikt til å forfølge alle ulovligheter i byggesaker? 

• Vannportalen – kommunenes oppgaver og ansvar i vannforvaltningen 
• Energiselskap slipper å følge offentlighetsloven 
• Signert leveranseavtale mellom Ørland kommune og Konsek Trøndelag IKS 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 



Sak 13/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 31.05.2021 13/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Det oppsatte møtet 11.6. utgår.  
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
Sak 14/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 31.05.2021 14/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
Protokollen ble lagt fram i møtet. Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
Sak 15/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Roret Ørland Kulturforetak KFs 
årsregnskap og årsberetning for 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 31.05.2021 15/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

 
Behandling: 
Daglig leder for Roret Ørland Kulturforetak, Hanne Falstad, og økonomisjef Geir I. Aune, Ørland 
kommune, orienterte om selskapet og økonomiarbeidet. Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge, 
orienterte om sitt arbeid. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

 
 
 
 
  



Sak 16/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Valsneset Utvikling KFs 
årsregnskap og årsberetning for 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 31.05.2021 16/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

 
Behandling: 
Daglig leder Ådne Røkkum orienterte om selskapet og driften, økonomisjef Geir Aune, Ørland 
kommune, orienterte om økonomiarbeidet. Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge, orienterte om 
revisjonsarbeidet. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
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