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Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
01/21 Evaluering av kontrollutvalget og samordning med nytt sekretariat 

02/21 Årsplan for 2021 

03/21 Oppfølging av politiske saker 5.2.21 

04/21 Orientering om internkontroll og avvikssystem på oppvekstområdet 

05/21 Referatsaker 

06/21 Eventuelt 

07/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/21 Evaluering av kontrollutvalget og samordning med nytt 
sekretariat 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 05.02.2021 01/21 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger konklusjonene fra diskusjonen til grunn for det videre arbeidet. 

Behandling: 
Kontrollutvalget evaluerte egen virksomhet og diskuterte videre arbeid. Forslag til vedtak ble 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalget legger konklusjonene fra diskusjonen til grunn for det videre arbeidet. 

Sak 02/21 Årsplan for 2021 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 05.02.2021 02/21 

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget fastsetter møtedatoer i samsvar med forslag til årsplan for 2021.
2. Årsplanen sendes kommunestyret til orientering

Behandling: 
Forslag til vedtak ble ensemmig vedtatt med omforent forslag til tilleggspunkt 3: 
3. Kontrollutvalgetes leder og sekretariatet går i dialog med ordfører om en orientering i
kommunestyret om utvalgets funksjon og om det nye sekretariatet.

Vedtak: 

1. Kontrollutvalget fastsetter møtedatoer i samsvar med forslag til årsplan for 2021.
2. Årsplanen sendes kommunestyret til orientering.
3. Kontrollutvalgetes leder og sekretariatet går i dialog med ordfører om en orientering i

kommunestyret om utvalgets funksjon og om det nye sekretariatet.

Sak 03/21 Oppfølging av politiske saker 5.2.21 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 05.02.2021 03/21 

Forslag til vedtak 
Saken fremmes uten forslag til vedtak 

Behandling: 
Utvalgsmedlemmene drøftet aktuelle saker. Utvalget ønsker en orientering om kommunens 
oversikt over kvikkleireområdene og om beredskapen i tilfelle kvikkleireras. 
Følgende forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: 

1. Kommunedirektøren bes orientere kontrollutvalget om kommunens oversikt over
kvikkleireområdene og om beredskapen i tilfelle kvikkleireras.

2. Kommunedirektøren bes redegjøre for status for innkreving av vannavgift for Grøntvedt
Pelagic.



Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunedirektøren bes orientere kontrollutvalget om kommunens oversikt over

kvikkleireområdene og om beredskapen i tilfelle kvikkleireras.
2. Kommunedirektøren bes redegjøre for status for innkreving av vannavgift for

Grøntvedt Pelagic.

Sak 04/21 Orientering om internkontroll og avvikssystem på 
oppvekstområdet 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 05.02.2021 04/21 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

Behandling: 
Kommunedirektøren v/oppvekstsjefen orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

Sak 05/21 Referatsaker 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 05.02.2021 05/21 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

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

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

Sak 06/21 Eventuelt 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 05.02.2021 06/21 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Behandling: 
Ingen saker fremmet. 

Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 



Sak 07/21 Godkjenning av møteprotokoll 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 05.02.2021 07/21 

Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 

Behandling: 
Protokollen ble lagt fram i møtet. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 


