
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 
 
Arkivsak: 20/92 

Møtedato/tid: 22.01.2020 kl 09:00-10:30 

Møtested: Herredshuset, møterom A 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Per Johan Gundersen, møteleder  
Camilla Johansen  
Ola Vie  
Bente Marie Kvam  

 
Forfall: 

 

Kai Ronny Arntzen, ikke møtt  
 
Andre møtende: 
Kristin Furunes Strømskag, Frøya kommune, til stede under sak 1/20 
Andreas Kvingedal, Frøya kommune, til stede under sak 1/20 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær 

 
 
Merknader:  
Før saksbehandlingen deltok ordføreren i møtet for å gjøre seg kjent med kontrollutvalget og 
drøfte samarbeidet mellom kommunestyre og kontrollutvalg. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/20 Orientering om slamhåndtering i Frøya kommune 

02/20 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for forvaltningsrevisjon 

03/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av tema 

04/20 Kontrollutvalgets arbeid med å påse at kommunens regnskaper blir 
betryggende revidert 

05/20 Referatsaker 

06/20 Eventuelt 

07/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/20 Orientering om slamhåndtering i Frøya kommune  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.01.2020 01/20 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 
Behandling: 
Administrasjonen orienterte om saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 

 

Sak 02/20 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger for plan for 
forvaltningsrevisjon 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.01.2020 02/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og 
vesentlighetsvurdering for Frøya kommune.  

2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 
26.02.2020. 

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig 
for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon. 

 
Behandling: 
Sekretariatet redegjorde. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering 
for Frøya kommune.  

2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 
26.02.2020. 

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for 
å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon. 

 

 
 
  



Sak 03/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av tema 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.01.2020 03/20 

 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt fram uten innstilling. 

 
Behandling: 
Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: 

1. Kontrollutvalget ønsker informasjon om oppfølgingstjenesten og tjenestetilbudet til 
personer som har rus- og psykiske lidelser og ber rådmannen orientere om dette i 
utvalgets neste møte. 

2. Kontrolluvalget ber sekretariatet legge fram en bestilling av forvaltningsrevisjon av 
kulturplan 2014-19 i neste møte. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ønsker informasjon om oppfølgingstjenesten og tjenestetilbudet til 
personer som har rus- og psykiske lidelser og ber rådmannen orientere om dette i 
utvalgets neste møte. 

2. Kontrolluvalget ber sekretariatet legge fram en bestilling av forvaltningsrevisjon av 
kulturplan 2014-19 i neste møte. 

 

 

 

Sak 04/20 Kontrollutvalgets arbeid med å påse at kommunens 
regnskaper blir betryggende revidert 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.01.2020 04/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering. 

 
Behandling: 
Sekretariatet la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering. 

 

 

Sak 05/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.01.2020 05/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 
 
  



Sak 06/20 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.01.2020 06/20 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten innstilling. 

 
Behandling: 
Ingen saker ble lagt fram. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 

 

 

Sak 07/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.01.2020 07/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 

 
Behandling: 
Protokollen ble lagt fram i møtet. 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 

 

 
 
 
 


