
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 
 
Arkivsak: 21/374 
Møtedato/tid: 19.01.2022 kl 09:00-13.45 
Møtested: Kommunestyresalen, Rissa 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kurt Myrabakk  
Veronica Moan Myran  
Hauk Paulsen  
Idar Aune    

 
 
Forfall: 

 

Georg Høgsve   
 
 
Merknader: De tidligere faste medlemmene Brovold og Denstad, og varamedlemmene 
Bremeraunet og Overland er ikke valgbare til kontrollutvalget og har fratrådt utvalget jf. 
kommuneloven § 7-9. Kontrollutvalget ble derfor supplert fra varamannslisten.  
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Rapport - forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp 
02/22 Etterlevelseskontroll 2021 
03/22 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon - videre arbeid 
04/22 Oppfølging av selskaper og kontrollutvalgets sak 57/21 
05/22 Kontrollutvalgets årsplan 2022 - resterende datoer 
06/22 Kommunens oppfølging av revisjonsrapport med varsel om mulig pålegg om å 

etablere en farekartlegging vedr parasitter i drikkevann 
07/22 Referatsaker 
08/22 Eventuelt 
09/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 01/22 Rapport - forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 19.01.2022 01/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av selvkost vann og avløp til orientering og 
oversender den til kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren snarlig følger opp de svakheter som 
rapporten avdekker, deriblant:  

a. Påse at klausulering av vannkilder blir gjort der dette er nødvendig  
b. Sikre at arbeidet med beredskapsplaner og - øvelser blir ivaretatt 

tilfredsstillende  
c. Sørge for at regelverket for selvkostfond for avløp blir håndtert i samsvar 

med regelverket, også for fondet fra Rissa kommune. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemeldig 

innen 15.08.2022 på hvordan de svakheter som rapporten avdekker er fulgt opp. 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Unni Romstad presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalget.  
 
Kontrollutvalget diskuterte saken.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av selvkost vann og avløp til orientering og 
oversender den til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp til orientering. 
2. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren snarlig følger opp de svakheter som 

rapporten avdekker, deriblant:  
a. Påse at klausulering av vannkilder blir gjort der dette er nødvendig  
b. Sikre at arbeidet med beredskapsplaner og - øvelser blir ivaretatt 

tilfredsstillende  
c. Sørge for at regelverket for selvkostfond for avløp blir håndtert i samsvar med 

regelverket, også for fondet fra Rissa kommune. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemeldig 

innen 15.08.2022 på hvordan de svakheter som rapporten avdekker er fulgt opp. 

 
 
 
Sak 02/22 Etterlevelseskontroll 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 19.01.2022 02/22 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser 
og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret til orientering.  



 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Wenche Holt presenterte rapporten og svarte på spørsmål 
fra utvalget.  
 
Kontrollutvalget diskuterte saken.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret til orientering.  

 
 
 
Sak 03/22 Rullering av plan for forvaltningsrevisjon - videre arbeid 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 19.01.2022 03/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte.  
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:  
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til bestilling av forvaltningsrevisjon på 
internkontrontroll til neste møte. 

2. Kontrollutvalget utsetter rullering av plan for forvaltningsrevisjon til neste møte. 
 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til bestilling av forvaltningsrevisjon 
på internkontrontroll til neste møte.  

2. Kontrollutvalget utsetter rullering av plan for forvaltningsrevisjon til neste møte 
 
 
 
Sak 04/22 Oppfølging av selskaper og kontrollutvalgets sak 57/21 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 19.01.2022 04/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Før saksbehandlingen startet ba Idar Aune utvalget vurdere hans habilitet.  
Sekretariatet redegjorde for hva som skal hensynstas ved habilitetsvurderingen etter fvl § 6. Det 
ble redegjort for forhold som kan tenkes å være egnet til å svekke tilliten til upartiskheten til Aune.  
Utvalgsmedlemmet fratrådte behandling, det var ikke innkalt varamedlem.  
 
Kontrollutvalget behandlet opplysningene.  



Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:  
Varamedlem Idar Aune er ikke inhabil etter fvl. § 6 første eller andre ledd.  
Idar Aune tiltrådte for saksbehandling.  
 
Kontrollutvalget diskuterte.  
 
Omforent forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget konstaterer at eierskapsmeldingen til Indre Fosen kommune ikke er 
oppdatert i tråd med kommunestyrets vedtak fra sak 101/2020. Kontrollutvalget orienterer 
kommunestyret om observasjonen. 

2. Kontrollutvalget ber om at kommunen sørger for at de etterlever kommunelovens § 23-6 
fjerde ledd slik at kontrollutvalget blir varslet om møter i generalforsamlinger mm. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget konstaterer at eierskapsmeldingen til Indre Fosen kommune ikke er 
oppdatert i tråd med kommunestyrets vedtak fra sak 101/2020. Kontrollutvalget 
orienterer kommunestyret om observasjonen. 

2. Kontrollutvalget ber om at kommunen sørger for at de etterlever kommunelovens § 23-
6 fjerde ledd slik at kontrollutvalget blir varslet om møter i generalforsamlinger mm. 

 
 
 
 
 
Sak 05/22 Kontrollutvalgets årsplan 2022 - resterende datoer 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 19.01.2022 05/22 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for resten av året 2022: 

· 27. april 2022 
· 25. mai 2022 
· 24. august 2022 
· 21. september 2022 
· 26. oktober 2022 
· 23. november 2022 

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg 
nødvendig.  
 

2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.  

 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte årsplanen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med tilleggsforslag fra Veronika Myran:  
 
3. Kontrollutvalget ønsker å dra på virksomhetsbesøk til IfJobb AS.  

 



Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for resten av året 2022: 

· 27. april 2022 
· 25. mai 2022 
· 24. august 2022 
· 21. september 2022 
· 26. oktober 2022 
· 23. november 2022 

2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.  
 
3. Kontrollutvalget ønsker å dra på virksomhetsbesøk til IfJobb AS.  

 
 
 
Sak 06/22 Kommunens oppfølging av revisjonsrapport med varsel om 
mulig pålegg om å etablere en farekartlegging vedr parasitter i 
drikkevann  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 19.01.2022 06/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunens svar til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte saken.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunens svar til orientering.  
 
 
 
Sak 07/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 19.01.2022 07/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 



Sak 08/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 19.01.2022 08/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
Kurt Myrabakk orienterte om kommunestyremøtet i desember.  
 
Det vil bli gjennomført suppleringsvalg/nyvalg av kontrollutvalget i kommunestyrets møte i 
februar.  
 
Det ble orientert om kjøp av Råkvåg fiskerihavn.  
Kontrollutvalget diskuterte og ønsker at kommunedirektøren redegjør for saken i neste 
kontrollutvalgsmøte. 
 
Veronika Myran fremmet følgende forslag: 
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren gir en orientering i kontrollutvalgets møte 9. mars 
2022.  
 
Avstemming. Enstemmig.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren gir en orientering i kontrollutvalgets møte 9. mars 
2022.  
 
 
 
 
Sak 09/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 19.01.2022 09/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble gjennomgått. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
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