
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frosta kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 24.06.2020 kl 09:00-14:30 

Møtested: Kommunestyresalen/Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anders Reitan  
Jens Einar Hagerup  
Ingunn Skjerve Hogstad  
Britt-Ranveig Nielsen Hernes  
Egil Hokstad  

 
Andre som var tilstede: 
Ordfører Frode Revhaug, Trine Haug, Kari Presthus, kommunedirektør med ledere, 
tillitsvalgte, hovedvernombud og kontrollutvalgets sekretær 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
14/20 Referatsaker 

15/20 Dialogmøte i forbindelse med kontrollutvalgets planarbeid 

16/20 Eventuelt 

17/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 14/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 24.06.2020 14/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 15/20 Dialogmøte i forbindelse med kontrollutvalgets planarbeid 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 24.06.2020 15/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til 
neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  og de innspill som er 
kommet frem i møtet 

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema: 

· ………... 
· ………... 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til 
neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  og de innspill som er 
kommet frem i møtet 

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema: 

· Teknisk område og landbruk 
· Pleie og omsorg 
· Innherred legevakt 
· Internkontroll - status idag 
· oppfølging av vedtak 

Avstemming 

Enstemmig 

 



 
Vedtak: 
Forslag til vedtak i møtet: 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til 
neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  og de innspill som er 
kommet frem i møtet 

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema: 

· Teknisk område og landbruk 
· Pleie og omsorg 
· Innherred legevakt 
· Internkontroll - status idag 
· oppfølging av vedtak 

 

 

 
 

Sak 16/20 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 24.06.2020 16/20 

 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollutvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet 
til et tema som tas opp i møte må egen sak om dette settes på sakslisten. 

 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder orienterte om at han har forsøkt å få referater fra krisestaben. Han 
kommer tilbake til kontrollutvalget om dette. 

 
Vedtak: 
 

 

 
 

Sak 17/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 24.06.2020 17/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 



 
 
 


