
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frosta kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 10.05.2021 kl 15:00-17:00 

Møtested: Teams/kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anders Reitan  
Jens Einar Hagerup  
Ingunn Skjerve Hogstad  
Britt-Ranveig Nielsen Hernes  
Egil Hokstad  
  
Andre tilstede: 
Kommunedirektør, økonomiansvarlig, revisor og 
kontrollutvalgets sekretær 

 

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
08/21 Referatsaker 

09/21 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020 

10/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status og ny administrativ 
organisering 

11/21 Eventuelt 

12/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 08/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2021 08/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 
 

Sak 09/21 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2021 09/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap 
og årsberetning. 

 
 
Behandling: 
Økonomiansvarlig presenterte regnskapet og svarte på spørsmål. Revisor ga en orientering om 
revisjonsarbeidet og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

 

 
 

Sak 10/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende status og ny 
administrativ organisering 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2021 10/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 



 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak i møte: 
1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren om Sveplassveien i neste 

møte. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren om Sveplassveien i 

neste møte. 
 

 

 
 

Sak 11/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2021 11/21 

 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet til et 
tema tatt opp i møtet, må egen sak om dette settes på dagsorden. 

 
 
Behandling: 
 

 
 
 

 

 
 

Sak 12/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2021 12/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 


