
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 
 
Arkivsak: 20/259 

Møtedato/tid: 11.03.2020, kl. 09:00-14:15 

Møtested: Frøya storhall 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Per Johan Gundersen, møteleder  
Kai Ronny Arntzen  
Bente Marie Kvam  
Sten Kristian Røvik, vara for Johansen  
 
Forfall: 

 

Camilla Johansen  
Ola Vie, forfall med kort varsel, vara ikke innkalt  
 
Andre møtende: 
Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør, Frøya kommune, til stede i sak 8 og 9/20 
Roger Ansgar Antonsen, ass. kommunedirektør , Frøya kommune, til stede i sak 8/20 
Thomas Sandvik, økonomisjef, Frøya kommune, til stede i sak 8/20 
Marit Wisløff Norborg, virksomhetsleder, Frøya kommune, til stede i sak 8/20 
Ann-Magritt Glørstad, virksomhetsleder, Frøya kommune, til stede i sak 8/20 
Kitt Julie Hansen, virksomhetsleder, Frøya kommune, til stede i sak 8/20 
Kristin Furunes Strømskag, ordfører, til stede i sak 8/20 
Geir Meland, formannskapet/gruppeleder AP, til stede i sak 8/20 
Knut Arne Strømøy, varaordfører/leder for hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og 
kultur, til stede i sak 8/20 
Dordi Hammer, formannskapet/gruppeleder SV/R, til stede i sak 8/20 
Aleksander Søreng, leder for hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester, til stede i sak 8/20 
Arvid Hammernes, formannskapet, gruppeleder posisjon, til stede i sak 8/20 
Berit Flåmo, formannskapet, til stede i sak 8/20 
Bente Øyen, Fagforbundet, til stede i sak 8/20 
Aimée Leistad, Juristforbundet, til stede i sak 8/20 
Jayden Omar, NITO, til stede i sak 8/20 
Øyvor Helstad, Naturviterne, til stede i sak 8/20 
Berit Gulbrandsen, virksomhetsleder, Frøya kommune, til stede i sak 9/20 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær 
 
Sakliste: 
Saksnr. Sakstittel 
08/20 Innspill til risikovurderinger til plan for forvaltningsrevisjon 

09/20 Orientering om oppfølgingstjenesten og tilbudet til personer med rus- og 
psykiske lidelser 

10/20 Orientering om Sistranda ungdomsskole 

11/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon - kulturplan 2014-2019 

12/20 Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 

13/20 Referatsaker 

14/20 Eventuelt 

15/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 



Sak 08/20 Innspill til risikovurderinger til plan for forvaltningsrevisjon 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 11.03.2020 08/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon til neste møte.  

2. Forslaget baseres på kontrollutvalgets oppsummering av revisors risiko- og 
vesentlighetsvurderinger og innspillene som ble gitt i møtet. 

 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et forslag til plan for forvaltningsrevisjon til 
neste møte.  

2. Forslaget baseres på kontrollutvalgets oppsummering av revisors risiko- og 
vesentlighetsvurderinger og innspillene som ble gitt i møtet. 

 

 

Sak 09/20 Orientering om oppfølgingstjenesten og tilbudet til personer 
med rus- og psykiske lidelser 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 11.03.2020 09/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

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

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak 10/20 Orientering om Sistranda ungdomsskole 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 11.03.2020 10/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
Behandling: 
Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: Saken utsettes. 

 
Vedtak: 
Saken utsettes. 

 

 
 
 



Sak 11/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon - kulturplan 2014-2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 11.03.2020 11/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kulturplan 2014-2019 med 
overordnet problemstilling: I hvilken grad har kulturplanen vært et strategisk verktøy 
for utvikling av kulturlivet i kommunen?  

2. Revisjon Midt-Norge bes legge fram en prosjektplan til utvalgets neste møte.  

 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kulturplan 2014-2019 med overordnet 
problemstilling: I hvilken grad har kulturplanen vært et strategisk verktøy for utvikling av 
kulturlivet i kommunen?  

2. Revisjon Midt-Norge bes legge fram en prosjektplan til utvalgets neste møte.  

 

 

Sak 12/20 Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 11.03.2020 12/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar årsmeldingen til orientering og legger den fram for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering. 

 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar årsmeldingen til orientering og legger den fram for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering. 

 

 
  



Sak 13/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 11.03.2020 13/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Leder la fram referatsakene. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 
 

Sak 14/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 11.03.2020 14/20 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Møtet 13.05. flyttes til 28.04. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 

 

 

Sak 15/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 11.03.2020 15/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 

 
Behandling: 
Protokollen ble lest og godkjent i møtet.  

 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 

 

 
 
 
 


