
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 
 
Arkivsak: 21/332 
Møtedato/tid: 23.11.2021 kl 11:00 – 14:00 
Møtested: Møterom Namsos, 4. etg. Statens hus, Trondheim 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Jan Grønningen  
Stig Klomsten (sak 64-69)  
Hege Nordheim-Viken  
Per Walseth  
 
Forfall: 

 

Silje H. Sjøvold 
 
Andre møtende:  
Rune Venås, eiendomssjef (sak 64) 
Leidulf Skarbø, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN) (sak 65) 
Unni Romstad, forvaltningsrevisor, RMN (sak 66) 
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor RMN (sak 67) 
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS  
 
 
Merknader: Saken ble behandlet i følgende rekkefølge: 64-66, 68, 69, 67, 70 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
64/21 Avviklingskostnader ved opphør av samarbeidsavtale om Åfjord videregående 

skole 
65/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av fylkeskommunal eiendom 
66/21 Revidert prosjektplan for forvaltningsrevisjon av AtB 
67/21 Rapport fra forvaltningsrevisjon av læringssituasjon under covid-19 
68/21 Budsjettkontroll per 29.10.2021 
69/21 Eventuelt 
70/21 Godkjenning av møteprotokoll  23.11.21 
 
 
 
 
  



Sak 64/21 Avviklingskostnader ved opphør av samarbeidsavtale om 
Åfjord videregående skole 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 23.11.2021 64/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med følgende innstilling: 

Fylkestinget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder innledet i saken. Utvalget drøftet blant annet prosjekteringskostnadene og 
størrelsen på disse. Eiendomssjef Rune Venås orienterte om kostnadene og 
avviklingsprosessessen, og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med følgende innstilling: 

Fylkestinget tar saken til orientering. 
 
 
Sak 65/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av fylkeskommunal 
eiendom  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 23.11.2021 65/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisjonen gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon av salg av fylkeskommunal eiendom innenfor en ressursramme på 350 timer 
og levering til sekretariatet innen 15. april 2022.  
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Leidulf Skarbø, orienterte kontrollutvalget om 
prosjektplanens problemstillinger, bakgrunnen for valg av metode og revisjonskriterier.  
Utvalget var fornøyd med prosjektplanen, og mente den var i tråd med utvalgets bestilling. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisjonen gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon av salg av fylkeskommunal eiendom innenfor en ressursramme på 350 timer 
og levering til sekretariatet innen 15. april 2022.  
 
 
Sak 66/21 Revidert prosjektplan for forvaltningsrevisjon av AtB 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 23.11.2021 66/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon av AtB innenfor en ramme på 



700 timer og levering til sekretariatet innen 15. mai 2022. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Unni Romstad, orienterte kontrollutvalget om 
prosjektplanen. Revisjonen vil forsøke å levere rapporten tidsnok til at den kan behandles i 
kontrollutvalgets møte i mai. I så fall vil rapporten også kunne behandles i fylkestinget i juni 2022.  
 
Omforent tilleggsforslag til vedtak:  
 
I kontrollutvalgets første eller andre møte i 2022 kommer revisor tilbake til kontrollutvalget for gi 
en statusoppdatering i prosjektet. 
  
Forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon av AtB innenfor en ramme på 
700 timer og levering til sekretariatet innen 15. mai 2022. 
 
I kontrollutvalgets første eller andre møte i 2022 kommer revisor tilbake til kontrollutvalget for gi 
en statusoppdatering i prosjektet.  
 
 
Sak 67/21 Rapport fra forvaltningsrevisjon av læringssituasjon under 
covid-19 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 23.11.2021 67/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og oversender saken til fylkestinget med følgende 
forslag til vedtak:  
 
Fylkestinget ber fylkesdirektøren merke seg revisors anbefalinger og arbeide videre med å legge 
til rette for tilfredsstillende rammer rundt opplæringen.  
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Anna Ølnes, orienterte kontrollutvalget om revisjonen og 
svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og oversender saken til fylkestinget med følgende 
forslag til vedtak:  
 

1. Fylkestinget tar rapporten til orientering.  
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren merke seg revisors anbefalinger og arbeide videre med å 

legge til rette for tilfredsstillende rammer rundt opplæringen.  
 
Vedtak: 
 Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og oversender saken til fylkestinget med følgende 
forslag til vedtak:  
 

1. Fylkestinget tar rapporten til orientering.  
2. Fylkestinget ber fylkesdirektøren merke seg revisors anbefalinger og arbeide videre med å 

legge til rette for tilfredsstillende rammer rundt opplæringen.  
 
 
 
 



Sak 68/21 Budsjettkontroll per 29.10.2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 23.11.2021 68/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per september 2021 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per september 2021 til orientering. 
 
 
Sak 69/21 Eventuelt  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 23.11.2021 69/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Utvalget diskuterte dato for studietur. Foreløpige datoer for turen er 1. - 4. mars 2022. 
 
Ingen saker fremmet. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet.  
 
 
Sak 70/21 Godkjenning av møteprotokoll  23.11.21 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 23.11.2021 70/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 23.11.2021, godkjennes. 
 
Behandling: 
Sekretær gikk gjennom protokollen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 23.11.2021, godkjennes. 
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