
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 

Arkivsak: 20/455 
Møtedato/tid: 02.12.2020 kl 10:00 – 12:30 
Møtested: Kakkenstua, Frøya Storhall 

Møtende medlemmer: 
Per Johan Gundersen 
Kai Ronny Arntzen 
Ola Vie 
Paul Kristian Sandvik 

Forfall:  
Oddveig Todal 

Andre møtende:  
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 39)
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS 

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 

Sakliste: 

Saksnr. Saktittel 
39/20 Status og strategi for revisjon av årsregnskapet 2020 
40/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll 
41/20 Kontrollutvalgets årsplan for 2021 
42/20 Aktuelt fra utvalgene 2.12.20 
43/20 Referatsaker 
44/20 Eventuelt 
45/20 Godkjenning av møteprotokoll 2.12.10 



Sak 39/20 Status og strategi for revisjon av årsregnskapet 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.12.2020 39/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.  
 
Behandling: 
Regnskapsrevisor Wenche Holt orienterte om status og strategi for årsregnskapet 2020. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.  
 
 
Sak 40/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.12.2020 40/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll av følgende tema / selskap:   
 
Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og 
leveringstidspunkt til neste kontrollutvalgsmøte. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte hvilket område de ønsker å bestille en revisjon av.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema økonomistyring. 
 
Kontrollutvalget ber revisor levere en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og 
leveringstidspunkt til sekretariatet innen utgangen av januar 2021.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema økonomistyring. 
 
Kontrollutvalget ber revisor levere en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og 
leveringstidspunkt til sekretariatet innen utgangen av januar 2021.  
 
 
Sak 41/20 Kontrollutvalgets årsplan for 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.12.2020 41/20 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for sin virksomhet i 2020. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.  

 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte årsplan for 2021. 
 



Omforent forslag til vedtak, pkt. 1: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for sin virksomhet i 2021. Møtet 
den 27. januar flyttes til 10. februar. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for sin virksomhet i 2021. Møtet 
den 27. januar flyttes til 10. februar. 

2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.  
 
 
Sak 42/20 Aktuelt fra utvalgene 2.12.20 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.12.2020 42/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.  
 
Behandling: 
Utvalgets medlemmer gikk gjennom siste møter i utvalgene de følger.  
 
Omforent tilleggsforslag:  
 
Ola Vie får ansvar for å følge formannskapets møter.  
 
Forslag til vedtak og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.  
 
Ola Vie får ansvar for å følge formannskapets møter. 
 
 
Sak 43/20 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.12.2020 43/20 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 44/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.12.2020 44/20 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 



Behandling: 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Utvalget ønsker at kommunedirektøren orienterer om:  
 

• Hennes, og om formannskapsmedlem Meland sin habilitet. Dette ønsker utvalget en 
orientering om i utvalgets møte i februar.  

• Hvordan kommunen håndterer trusler mot ansatte og hvilke rutiner de har på området.  
• Hvordan de forholder seg til endringer vedr. varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven.  
• Status og rutiner for smittevern i kommunen.  
• Kriterier for tildeling av midler fra kommunens næringsfond.  

 
Sekretariatet sender en forespørsel til kommunedirektøren om Frøya kommune er eier av  tomta 
som Frøya videregående skole er bygget på.  
 
Vedtak: 
Utvalget ønsker at kommunedirektøren orienterer om:  
 

• Hennes, og om formannskapsmedlem Meland sin habilitet. Dette ønsker utvalget en 
orientering om i utvalgets møte i februar.  

• Hvordan kommunen håndterer trusler mot ansatte og hvilke rutiner de har på området.  
• Hvordan de forholder seg til endringer vedr. varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven.  
• Status og rutiner for smittevern i kommunen.  
• Kriterier for tildeling av midler fra kommunens næringsfond.  

 
Sekretariatet sender en forespørsel til kommunedirektøren om Frøya kommune er eier av  tomta 
som gamle Frøya videregående skole ble bygget på.  
 
 
Sak 45/20 Godkjenning av møteprotokoll 2.12.10 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.12.2020 45/20 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 2.12.2020, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 2.12.2020, godkjennes. 
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