
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 

Arkivsak: 21/112 
Møtedato/tid: 10.03.2021 kl 10:00-12:00 
Møtested: Fjernmøte, Microsoft Teams 

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

Forfall:  
Oddveig Todal 

Andre møtende:  
Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør (sak 10-11) Sonja 
Dybvik, HR-konsulent (sak 10) 
Marit Wisløff Norborg, stabssjef (sak 10) 
Nils Jørgen Karlsen, næringsrådgiver (sak 11) 
Arve Gausen, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 12) 
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 

Sakliste: 

Saksnr. Saktittel 
10/21 Orientering om varsling etter arbeidsmiljøloven 
11/21 Orientering om kommunalt næringsfond 
12/21 Utsettelse av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring 
13/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll 
14/21 Aktuelt fra utvalgene 10.3.21 
15/21 Referatsaker 
16/21 Eventuelt 
17/21 Godkjenning av møteprotokoll 10.3.21 



Sak 10/21 Orientering om varsling etter arbeidsmiljøloven 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 10/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunens HR-konsulent, Sonja Dybvik, og stabssjef Marit Wisløff Norborg, orienterte 
kontrollutvalget, og svarte på spørsmål.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 11/21 Orientering om kommunalt næringsfond 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 11/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Næringsrådgiver i kommunen, Nils Jørgen Karlsen, orienterte om kommunens næringsfond og 
vilkår for tildeling.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.   
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 12/21 Utsettelse av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 12/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget utsetter saken, og ber revisjonen gjenoppta revisjonsarbeidet i mai 2022. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Arve Gausen, orienterte og svarte på spørsmål fra 
utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget utsetter saken, og ber revisjonen gjenoppta revisjonsarbeidet i mai 2022. 
 
 
Sak 13/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 13/21 



 
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 ønsker å bestille en forvaltningsrevisjon på byggesak. Utvalget ønsker også at 
kommunens planarbeid blir undersøkt. Kommunen bruker lang tid på saksbehandling når 
eksterne utbyggere kommer med planforslag til kommunen.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak.  
 
Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og 
leveringstidspunkt til neste kontrollutvalgsmøte.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak.  
 
Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og 
leveringstidspunkt til neste kontrollutvalgsmøte.  
 
 
Sak 14/21 Aktuelt fra utvalgene 10.3.21 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 14/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering. 
 
Behandling: 
Omforent forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget ønsker en orientering om utbygging av gang- og sykkelsti fra Sistranda til 
Hammarvika. Utvalget ønsker å vite:  
 

• Hvordan har informasjon til kommunestyret vært i saken?  
• Hva er årsaken til økte kostnader?  
• Har kommunen dekning for ekstrautgiften ved utbygging?  
•  

Utvalget ønsker en orientering om dette i kontrollutvalgets neste møte. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om utbygging av gang- og sykkelsti fra Sistranda til 
sykehjemmet. Utvalget ønsker å vite:  
 

• Hvordan har informasjon til kommunestyret vært i saken?  
• Hva er årsaken til økte kostnader?  
• Har kommunen dekning for ekstrautgiften ved utbygging?  

 
Utvalget ønsker en orientering om dette i kontrollutvalgets neste møte. 
 
 
 
 



Sak 15/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 15/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 16/21 Eventuelt  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 16/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet.  
 
 
Sak 17/21 Godkjenning av møteprotokoll 10.3.21 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 17/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.03.2021, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.03.2021, godkjennes. 
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