
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 
 
Arkivsak: 21/277 
Møtedato/tid: 24.09.2021 kl 09:00 – 12:40 
Møtested: Kommunestyresalen, Rissa 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kurt Myrabakk  
Per Brovold  
Veronica Moan Myran  
Randi Sollie Denstad  
Hauk Paulsen  
 
 
Andre møtende: 
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
45/21 Revisjonsrapport med varsel om mulig pålegg om å etablere en farekartlegging 

vedr parasitter i drikkevann - orientering til kontrollutvalget 
46/21 Kursoversikt 21/22 - orientering til kontrollutvalget 
47/21 Budsjettforslag for kontrollutvalget for 2022 
48/21 Evaluering av kontrollutvalget og samordning med ny sekretær 
49/21 Referatsaker 
50/21 Eventuelt 
51/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 45/21 Revisjonsrapport med varsel om mulig pålegg om å etablere 
en farekartlegging vedr parasitter i drikkevann - orientering til 
kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 24.09.2021 45/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
Behandling: 
Sekretær redegjorde for rapporten. Utvalget diskuterte. 
 
Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt frem i møtet:  
Saken oversendes arealutvalget for videre behandling.  
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Saken oversendes arealutvalget for videre behandling.  
 
 
 
Sak 46/21 Kursoversikt 21/22 - orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 24.09.2021 46/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
Behandling: 
Sekretær redegjorde for kursoversikten.  
 
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 
Samtlige kontrollutvalgsmedlemmer melder seg på Konsek Trøndelags kontrollutvalgsdag 28. 
oktober 2021.  
 
Vedtak: 
Samtlige kontrollutvalgsmedlemmer melder seg på Konsek Trøndelags kontrollutvalgsdag 28. 
oktober 2021.  
 
 
 
Sak 47/21 Budsjettforslag for kontrollutvalget for 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 24.09.2021 47/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 med 
en ramme på kr 1 578 500,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og 
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.  

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

 



 
Behandling: 
Følgende omforente forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 
Kontrollutvalget oversender forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 til 
kommunestyret for vedtak. Budsjettets ramme er på kr 1 578 500,- inkludert kjøp av 
revisjonstjenester og sekretariatstjenester. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget oversender forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 til 
kommunestyret for vedtak. Budsjettets ramme er på kr 1 578 500,- inkludert kjøp av 
revisjonstjenester og sekretariatstjenester. 
 
 
 
Sak 48/21 Evaluering av kontrollutvalget og samordning med ny 
sekretær 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 24.09.2021 48/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger konklusjonene fra diskusjonen til grunn for det videre arbeidet 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget evaluerte egen virksomhet og diskuterte videre arbeid. Forslag til vedtak ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger konklusjonene fra diskusjonen til grunn for det videre arbeidet. 
 
 
 
Sak 49/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 24.09.2021 49/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Møteleder orienterte om referatsakene.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Sak 50/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 24.09.2021 50/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 



Behandling: 
Utvalgets leder la frem sak om leieavtale av Vanvikan legekontor. Utvalget ønsker en orientering 
fra kommunedirektør om prosessen rundt inngåelsen av avtalen sett opp mot kommynestyrets 
vedtak.  
 
Omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om leieavtalen av Vanvikan 
legekontror og prosessen rundt inngåelsen av denne.  
 
 
Sekretær orienterte om at kommunedirektøren ble spurt om han kunne orientere om status på 
sykefraværet i dagens møte etter ønske fra utvalget. Han hadde ikke anledning til å komme 
ettersom det kræsjet med felles formannsskapsmøte i Trondheimsregionen. Utvalget ønsker mer 
info om dette og ber derfor om at han kommer i neste møte.  
 
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 
Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren kommer i neste kontrollutvalgsmøte og orienterer 
om kommunens status for sykefravær.  
 
 
Referatsaken om flyktningemidlene innledet til diskusjon i utvalget om hvordan rutinene på dette 
fungerer i Indre Fosen.  
 
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren vedr. kommunens rutiner for 
fakturering av tjenester til brukere av pleie og omsorgstjenester.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren om leieavtalen av Vanvikan 
legekontror og prosessen rundt inngåelsen av denne.  
 
Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren kommer i neste kontrollutvalgsmøte og orienterer 
om kommunens status for sykefravær.  
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren vedr. kommunens rutiner for 
fakturering av tjenester til brukere av pleie og omsorgstjenester.  
 
 
 
Sak 51/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 24.09.2021 51/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
Behandling: 
Protokollen ble lagt frem i møte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

