
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 
 
Arkivsak: 21/291 
Møtedato/tid: 27.10.2021 kl 09:00 – 13:15 
Møtested: Kommunestyresalen, Rissa 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kurt Myrabakk  
Per Brovold  
Veronica Moan Myran  
Randi Sollie Denstad  
Hauk Paulsen  
 
 
Andre møtende: 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag  
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
Kjetil Mjøsund, kommunedirektør, Indre Fosen kommune (sak 52) 
Marit Ingebrigtsen Vaarheim, Helse- og omsorgssjef, Indre Fosen kommune (sak 52-54) 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
52/21 Orientering om sykefraværet i kommunen 
53/21 Orientering om leieavtalen for Vanvikan legekontor 
54/21 Orientering om kommunens rutiner for fakturering av tjenester til brukere av 

pleie- og omsorgstjenester 
55/21 Prosjektstatus - forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp 
56/21 Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2023 - mulig rullering 
57/21 Virksomhetsbesøk 
58/21 Referatsaker 
59/21 Eventuelt 
60/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 52/21 Orientering om sykefraværet i kommunen 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 52/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren og helse- og omsorgssjefen ga en orientering og svarte på spørsmål.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
Sak 53/21 Orientering om leieavtalen for Vanvikan legekontor  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 53/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgssjefen ga en orientering og svarte på spørsmål.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
 
Sak 54/21 Orientering om kommunens rutiner for fakturering av tjenester 
til brukere av pleie- og omsorgstjenester 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 54/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 
 
Behandling: 
Helse- og omsorgssjefen ga en orientering og svarte på spørsmål. Hun oppyste at hun vil følge 
opp blant annet at fakturaene som blir sendt ut er forståelige og har dokumentasjon.  
 
Tilleggsforslag til vedtak:  
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i neste kontrollutvalgsmøte 24. november 
2021 og orienterer om hvordan faktureringsrutinene er fulgt opp. 
 
Forslag til vedtak og tilleggsforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i neste kontrollutvalgsmøte 24. november 
2021 og orienterer om hvordan faktureringsrutinene er fulgt opp. 
 



 
 
 
Sak 55/21 Prosjektstatus - forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 55/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.  
2. Kontrollutvalget forlenger fristen til 5. januar 2022.  

 
Behandling: 
Revisors prosjektstatus ble fremlagt for utvalget. Utvalget diskuterte. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.  
2. Kontrollutvalget forlenger fristen til 5. januar 2022.  

 
 
 
 
Sak 56/21 Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2023 - mulig rullering 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 56/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget inviterer ordfører, kommunedirektøren, hovedtillitsvalgte, verneombud og 
kommunalsjefer til neste møte i kontrollutvalget den 24.11.2021 for å gi innspill til plan for 
forvaltningsrevisjon. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder orienterte om saken. Kontrollutvalget diskuterte.  
 
Alternativt forslag til vedtak fra nestleder, Per Brovold: 
Kontrollutvalget inviterer ordfører, kommunedirektøren, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud til 
neste møte i kontrollutvalget den 24.11.2021 for en dialog om plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Alternativt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget inviterer ordfører, kommunedirektøren, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud til 
neste møte i kontrollutvalget den 24.11.2021 for en dialog om plan for forvaltningsrevisjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 57/21 Virksomhetsbesøk 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 57/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte om det skal legges inn virksomhetsbesøk i planen for neste år og hva 
utvalget ønsker å få ut av slike besøk.  
 
Omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget er positiv til virksomhetsbesøk.  
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en oppdatert liste med eierskapsbrøk og eierstrategi, 
samt årsmeldinger og protokoll fra generalforsamling 2020 i aksjeselskaper der kommunen har 
eierinteresser.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget er positiv til virksomhetsbesøk.  
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en oppdatert liste med eierskapsbrøk og eierstrategi, 
samt årsmeldinger og protokoll fra generalforsamling 2020 i aksjeselskaper der kommunen har 
eierinteresser.  
 
 
 
Sak 58/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 58/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Sak 59/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 59/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Per Brovold meldte inn følgende spørsmål: 
 
1. Er leiekontrakt angående Kvithyll kai terminert. ( tatt opp i 3 år) 
2. Ønsker oversikt over hvilke bedrifter som har fått corona støtte, og beløp.  ( 1.65 mill er mottatt) 
3. Ber om resultatet av omdømmeundersøkelsen. 
 
Kontrollutvalget diskuterte temaene.  



 
Omforent forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget er tidligere gjort kjent med at avtalen med Kvithyll Kai var terminert. I 
ettertid viser det seg at dette ikke medfører riktighet.  
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse innen 10. november 
for hvor mange avtaler som ikke er gjennomgått/reforhandlet som et resultat av 
kommunesammenslåingen og en muntlig redegjørelse om dette i neste møte 24.11.2021.   

2. Kontrollutvalget ber om en oversikt over hvilke bedrifter som har mottatt coronastøtte.  
3. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om resultatet fra 

omdømmeundersøkelsen 
 
 
Kontrollutvalgets leder, Kurt Myrabakk, orienterte om en henvendelse han har mottatt fra et 
kommunestyremedlem vedr. et svar som ble gitt i kommunestyret om totalkostnader ved tomta 
for Johan Bojer VGS i Vanvikan. Utvalget diskuterte om dette var en sak for kontrollutvalget, og 
kom frem til at det på dette tidspunktet ikke er en sak for utvalget.  
 
Kontrollutvalgets leder, Kurt Myrabakk, orienterte om en henvendelse han har fått fra en 
innbygger om at det er fattet vedtak om leie av lokale til Kulco uten at det er foretatt 
habilitetsvurdering.  
 
Kontrollutvalget diskuterte saken og fattet følgende omforente forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget ber styreleder, daglig leder og kommunedirektøren om en orientering om 
saksbehandlingen ved inngåelse av avtale om kontorlokaler for Kulco, vedtatt i styret 15.09.2021. 
Orienteringen gis på utvalgets møte 24. november 2021. 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget er tidligere gjort kjent med at avtalen med Kvithyll Kai var terminert. I ettertid 
viser det seg at dette ikke medfører riktighet.  
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse innen 10. november for 
hvor mange avtaler som ikke er gjennomgått/reforhandlet som et resultat av 
kommunesammenslåingen og en muntlig redegjørelse om dette i neste møte 24.11.2021.   
 
Kontrollutvalget ber om en oversikt over hvilke bedrifter som har mottatt coronastøtte.  
 
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer om resultatet fra 
omdømmeundersøkelsen 
 
Kontrollutvalget ber styreleder, daglig leder og kommunedirektøren om en orientering om 
saksbehandlingen ved inngåelse av avtale om kontorlokaler for Kulco, vedtatt i styret 15.09.2021. 
Orienteringen gis på utvalgets møte 24. november 2021. 
 
 
 
 
 
Sak 60/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.10.2021 60/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatet gikk gjennom vedtak som ble fattet i møtet. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  



 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

