
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 
 
Arkivsak: 21/245 
Møtedato/tid: 25.08.2021 kl. 09:00 – 12.00 
Møtested: Møterom, Rissa hotell 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kurt Myrabakk  
Per Brovold  
Veronica Moan Myran  
Randi Sollie Denstad  
Hauk Paulsen  
 
Andre møtende: 

 

Kjetil Mjøsund, Indre Fosen kommune 
Unni Romstad, Revisjon Midt-Norge 
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag  
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag 

 

 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
37/21 Orientering om avtale om lossing ved Kvithyll kai og fordeling av kostnader og 

inntekter 
38/21 Orientering om godkjenning av arbeidsvarslingsplaner 
39/21 Orientering om kommunens evaluering av avsluttede byggeprosjekter 
40/21 Orientering om kommunens responstid ved henvendelser fra publikum 
41/21 Prosjektstatus - forvaltningsrevisjon av selvkostområdet 
42/21 Referatsaker 
43/21 Eventuelt 
44/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 37/21 Orientering om avtale om lossing ved Kvithyll kai og fordeling 
av kostnader og inntekter 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 37/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren opplyser at kommunen ikke har reforhandlet avtalen, men at 
administrasjonen arbeider med saken.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
 
Sak 38/21 Orientering om godkjenning av arbeidsvarslingsplaner 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 38/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Behandling: 
Kommunedirektøren erkjenner at kommunen ikke har gode nok rutiner for å håndtere 
arbeidsvarslingsplaner.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
 
Sak 39/21 Orientering om kommunens evaluering av avsluttede 
byggeprosjekter 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 39/21 
 
Forslag til vedtak 
Sekretariatet tar redegjørelsen til orientering.  
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte at han ønsker å endre ordningen med byggekomiteer. 
Kommunedirektøren opplyste at dagens praksis ikke er i tråd med kommuneloven. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
 
 
 



Sak 40/21 Orientering om kommunens responstid ved henvendelser fra 
publikum 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 40/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren erkjente at kommunen ikke har tilstrekkelige rutiner for å svare på 
henvendelser fra publikum. Kommunens økonomiske utfordringer krever at kommunedirektøren 
må ha oppmerksomhet rettet mot å få kommuneøkonomien i balanse.   
 
Som en følge av kommunens situasjon, og etter at kontrollutvalget har fått ny sekretær, ønsker 
kontrollutvalget å evaluere egen rolle og virksomhet i neste møte.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
2. Kontrollutvalget evaluerer eget arbeid og arbeidsform i neste møte 

 
 
 
Sak 41/21 Prosjektstatus - forvaltningsrevisjon av selvkostområdet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 41/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber revisor levere rapporten uten data fra brukerundersøkelsen. 
 
Behandling: 
Revisor redegjorde for rapporten og hva som gjenstår. Revisor opplyste videre at det er to 
løsninger på problemet med manglende svar, og ba om at kontrollutvalget tar stilling til hvilken 
løsning de ønsker.  
Kontrollutvalget ønsker å gjenåpne spørreundersøkelsen. Utvalget vil henvende seg til media og 
bolystgruppa for å bidra til økt svaroppslutning.  
Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt frem i møtet:  
Kontrollutvalget ber revisor gjenåpne spørreundersøkelsen og levere rapporten i tråd med ny frist.  
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber revisor gjenåpne spørreundersøkelsen og levere rapporten i tråd med ny frist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 42/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 42/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 43/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 43/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har diskutert økonomisk oppfølging og ønsker tettere kommunikasjon med 
administrasjonen rundt økonomien og de økonomiske prosessene i møtene fremover.  
 
Vedtak: 
Ingen vedtatt fattet.  
 
 
 
Sak 44/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 25.08.2021 44/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Protokollen ble lagt frem fortløpende i møtet 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes.  
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