
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Ørland kommune 
 
Arkivsak: 21/260 
Møtedato/tid: 03.09.2021 kl 09:00-12:25 
Møtested: Rådhuset i Bjugn, møterom Kopparen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Laila Selnes Lund  
Arild Tørum  
Hallgeir Grøntvedt  
Aud Leikvang  
Ole Martin Hågård  
Pål S. Johansen  
Vidar Rostad, vara for Melhuus  

 
Forfall: 

 

Anne Marie Melhuus  
 
Andre møtende: 
Emil Raaen, Ørland kommune, til stede i sak 17. 
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 18. 
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
17/21 Henvendelse om manglende iverksetting av politisk vedtak 
18/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - pleie- og omsorgstjenestene 
19/21 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn 
20/21 Kontrollutvalgets budsjett for 2022 
21/21 Oppfølging av politiske saker 03.09.2021 
22/21 Referatsaker 
23/21 Eventuelt 
24/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 17/21 Henvendelse om manglende iverksetting av politisk vedtak 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 17/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte om henvendelsen og om hvordan kommunen sikrer at politiske 
vedtak blir iverksatt. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

 
 
Sak 18/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - pleie- og 
omsorgstjenestene 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 18/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstjenestene. 
2. Revisjon Midt-Norge bes utarbeide en prosjektplan i samsvar med innspill gitt i 

møtet. Planen sendes sekretariatet innen 26.10.2021 

 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder innledet. Utvalget drøftet innretning på undersøkelsen, revisor Tor Arne 
Stubbe, Revisjon Midt-Norge, orienterte om mulige undersøkelsestema. Forslag til vedtak ble 
enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av pleie- og omsorgstjenestene. 
2. Revisjon Midt-Norge bes utarbeide en prosjektplan i samsvar med innspill gitt i 

møtet. Planen sendes sekretariatet innen 26.10.2021. 
 
 
Sak 19/21 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 19/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn. Omforent forslag til 
vedtak ble lagt fram i møtet: 
1. Kontrollutvalget melder seg inn i Forum for kontroll tilsyn. 
2. Medlemskapet skal vurderes ved valg av nytt kontrollutvalg. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget melder seg inn i Forum for kontroll tilsyn. 
2. Medlemskapet skal vurderes ved valg av nytt kontrollutvalg. 

 
 



 
Sak 20/21 Kontrollutvalgets budsjett for 2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 20/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en total 
ramme på kr 1 560 600. 

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

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en total 
ramme på kr 1 560 600. 

 
 
Sak 21/21 Oppfølging av politiske saker 03.09.2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 21/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse om administrativ og politisk behandling av 
søkeprosessen til Grøntvedt Pelagic/Nutri.  
 
Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre 
for den administrative og politiske behandlingen av søkeprosessen til Grøntvedt Pelagic/Nutri.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for den administrative og politiske 
behandlingen av søkeprosessen til Grøntvedt Pelagic/Nutri.  
 

 
 
Sak 22/21 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 22/21 

 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Sekretariatet la fram disse referatsakene: 

• Melding om politisk vedtak: Kommunestyrets behandling av sak fra 
kontrollutvalget om prioritering av beredskapsarbeidet. 

• Kontrollutvalgenes rolle ved varsling 
• Utviklingstrekkene for statlige tilsyn 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
  



Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
 
Sak 23/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 23/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Ingen saker fremmet.  

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 

 
 
Sak 24/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 24/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 

 
Behandling: 
Protokollen ble lagt fram i møtet. Enstemmig godkjent. 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 

 
 
 
 
 


	Sakliste:

