
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Åfjord kommune 
 
Arkivsak: 22/148 
Møtedato/tid: 05.09.2022 kl 11:00 – 13:07 
Møtested: Fornybarsenteret, Åfjord 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Hanne Skjæggestad   
Hartly Thun   
Arne P. Selnes   
Odd Bratland   
Else Britt Humstad   

 
Andre møtende: 
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
32/22 Budsjettkontroll pr. 31.07.2022 
33/22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for kontrollutvalget 
34/22 Revidering av plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon  
35/22 Referatsaker 
36/22 Eventuelt 
37/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 32/22 Budsjettkontroll pr. 31.07.2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 05.09.2022 32/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.07.2022 til orientering. 
  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte budsjettkontrollen.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.07.2022 til orientering. 
  
 
 
Sak 33/22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 for 
kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 05.09.2022 33/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt forslag til økonomiplan for 2023-2026 og budsjett for 
2023 med en ramme på kr. 1 176 022.  
  
Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet 
for 2023 til behandling i kommunestyret. 
  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte. Møtegodtgjørelsen  reduseres med kr. 10 000 som tilsvarer 
økningen i tapt arbeidsfortjeneste.  
 
Utvalget ønsker videre å bli abonnent av bladet “kontroll og revisjon" slik at posten 
”abonnement" settes til kr 2125 som foreslått.  
 
Det er også ønskelig at de 100 000 på posten “uplanlagte aktiviteter” flyttes til “kjøp av 
revisjonstjenester”.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer som ble foreslått slik at rammen 
blir 1 165 537.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt forslag til økonomiplan for 2023-2026 og budsjett for 
2023 med de endringer som fremkom i møtet med en ramme på kr. 1 165 537. 
  
Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet 
for 2023 til behandling i kommunestyret. 
  
 
 



Sak 34/22 Revidering av plan for eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 05.09.2022 34/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til revidert plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll for 2021-2024, med de endringer som fremkom i møtet. Planen legges 
frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
  

1. Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets reviderte plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll for 2021-2024.  

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å endre planen. 
  

 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte. Utvalget ønsker å ferdigbehandle saken i neste møte.  
 
Omforent forslag til vedtak: saken utsettes til kontrollutvalgets neste møte 03.10.2022.  
 
Vedtak: 
Saken utsettes til kontrollutvalgets neste møte 03.10.2022.  
 
 
Sak 35/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 05.09.2022 35/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 
  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte referatsakene.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
  
 
 
Sak 36/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 05.09.2022 36/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
  
 
 



 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte kommunens eierskap i Fosen Helse IKS. Kontrollutvalget ønsker 
en orientering fra rådmannen i neste utvalgsmøte om kommunens bruk av Fosen Helse IKS, 
herunder driftsvtalene mellom kommunene.  
 
Utvalget diskuterte videre kommunens økonomi og at det muligens må kuttes i flere sektorer. 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om kommunens økonomiske situasjon, 
herunder planlagte nedskjæringer.  
 
Videre ble Helseplattformen diskutert. Utvalget ønsker en orientering om status for 
Helseplattformen.  
  
Omforent forslag til vedtak:  
  

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å gi en orientering om kommunens bruk av Fosen 
Helse IKS, herunder driftsvtalene mellom kommunene i kontrollutvalgets neste møte 
03.10.2022.  
  

2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer i neste møte 03.10.2022 og gir en 
orientering om kommunens økonomiske situasjon, herunder planlagte 
nedskjæringer.  
  

3. Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir en orientering om status for 
Helseplattformen i kontrollutvalgets møte 03.10.2022.  

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å gi en orientering om kommunens bruk av Fosen 
Helse IKS, herunder driftsvtalene mellom kommunene i kontrollutvalgets neste møte 
03.10.2022.  
  

2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer i neste møte 03.10.2022 og gir en 
orientering om kommunens økonomiske situasjon, herunder planlagte 
nedskjæringer.  
  

3. Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir en orientering om status for 
Helseplattformen i kontrollutvalgets møte 03.10.2022.  

 
 
Sak 37/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 05.09.2022 37/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Dagens møte i kontrollutvalget godkjennes 
  
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått i møte.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Protokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes 
 


	Sakliste:

