Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Åfjord kommune
Arkivsak:

21/370

Møtedato/tid:

31.01.2022 kl 11:00-15:30

Møtested:

Fornybarsenteret Åfjord, Sjøvegen 94

Møtende medlemmer:
Hanne Skjæggestad
Hartly Thun
Arne P. Selnes
Odd Bratland
Else Britt Humstad
Andre møtende:
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag
Eva Bekkavik, Konsek Trøndelag
Thomas Furunes, Revisjon Midt-Norge (sak 02)
Per Johansen, Rådmann, Åfjord kommune (sak 03, 04, 05)
Vibeke Stjern, ordfører, Åfjord Kommune (sak 03)
Wenche Berdal, hovedtillitsvalgt NSF (sak 03)
Bjørg Markanes, hovedtillitsvalgt Fagforbundet (sak 03
Åge Frønes, hovedtillitsvalgt Delta (sak 03)
Richard Hanssen, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
(sak 03)
Merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 02, 06, 07, 03, 04, 05, 03, 01, 08.
Sak 03 står oppført to ganger ettersom saken ble delt i to: under dialogmøtet ble det gitt
innspill og diskutert med deltakerne. Utvalget gikk tilbake til saken senere for selve
saksbehandlingen.
Sakliste:
Saksnr.
01/22
02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22
08/22

Saktittel
Bestilling av eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon - Fosen Brann og
redningstjeneste IKS
Oppfølging av festeavtaler (kommunestyrets sak 87/20) - orientering fra revisor
Dialogmøte - rullering av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Orientering fra rådmannen om risiko, nytteverdi og økonomiske konsekvenser i
forbindelse med Helseplattformen
Orientering fra rådmannen om status for kommunens byggeprosjekter.
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/22 Bestilling av eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon - Fosen
Brann og redningstjeneste IKS
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
31.01.2022

Saknr
01/22

Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Fosen Brann
og redningstjeneste IKS, under forutsetning av at Ørland kontrollutvalg deltar i
prosjektet.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere kontrollutvalget i Ørland til å delta i
prosjektet.
3. Ved positivt svar fra kontrollutvalget i Ørland ber kontrollutvalget sekretariatet om å
legge frem en sak om bestilling til neste møte.

Behandling:
Kontrollutvalget diskuterte mulige innretninger.
Utvalget ønsker at det hovedsakelig fokuseres på forvaltningsrevisjonsdelen. Det er dette som er
mest interessant.
Utvalget slutter seg til sekretariatets forslag til problemstillinger:
Eierskapskontroll
Utøver kommunene eierskapet i Fosen Brann og redningstjeneste IKS i tråd med
kommunelovens krav, kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?
Forvaltningsrevisjon:
· Ivaretar Fosen Brann og redningstjeneste IKS sitt ansvar i henhold til gjeldende
regelverk?
· I hvilken grad er det etablert system og rutiner som sikrer en kostnadseffektiv drift og god
økonomistyring?
· Har Fosen Brann og redningstjeneste IKS etablert et tilfredstillende system for
internkontroll?
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Fosen Brann og
redningstjeneste IKS, under forutsetning av at Ørland kontrollutvalg deltar i prosjektet.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere kontrollutvalget i Ørland til å delta i prosjektet.
3. Ved positivt svar fra kontrollutvalget i Ørland ber kontrollutvalget sekretariatet om å
legge frem en sak om bestilling til neste møte.

Sak 02/22 Oppfølging av festeavtaler (kommunestyrets sak 87/20) orientering fra revisor
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
31.01.2022

Saknr
02/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors vurdering av festeavtalene til orientering.

Behandling:
Forvaltningsevisor Thomas Furunes ga en kort redegjørelse og svarte på spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget diskuterte.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors vurdering av festeavtalene til orientering.

Sak 03/22 Dialogmøte - rullering av plan for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
31.01.2022

Saknr
03/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til rullering av plan for
forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på de innspill som er kommet frem i
møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
- Xxxxxxx
- Xxxxxxx

Behandling:
Det ble gitt innspill fra rådmann, ordfører og de hovedtillitsvalgte for Delta, NSF, Fagforbundet og
Utdanningsforbundet.
Følgende innspill ble gitt:
- ikke fungerende internkontrollsystem etter at Risk manager ble avviklet i 2019. viktig å få dette
på plass så det kan meldes avvik.
- Kompetanse og rekruttering er veldig viktig. Store endringer i hele landet. Det er for mye statlig
styring. Rekruttering er viktig for tilflytting.
- Internkontroll viktig, men må styres inn spesifikt på virksomhetsområder i kommunen.
- Store endringer i kommunen siden planen ble vedtatt. kommunen har fått 60 millioner i
inntekter. Kanskje det leveres for mye på visse områder og for lite på andre?
- Menneskene i organisasjonen er viktig - Hvordan går det med de ansattes psykiske helse etter
sammenslåing og korona?
- Rekruttering og beholde kompetanse. Viktig at de som jobber i kommunen snakker godt om
arbeidsplassen for å få tilflyttere. Viser til eksempel fra Sandessjøen. Der får de 100 000 i tillegg.
- Forskjeller på arbeidstakere. Forskjellig arbeidstid i samme enhet.
Kontrollutvalget diskuterte.
Omforent nytt forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer i neste møte i kontrollutvalget den
21.03.2022 og gir en orientering om:
- kommunens arbeid med rekruttering og ivaretakelse av ansatte.
- resultatet av sammenslåingsprosessen for de ansatte. Er det like ansettelsesvilkår for
tidligere ansatte i Roan vs Åfjord?
2. Rullering av plan for forvaltningsrevisjon settes opp som sak i kontrollutvalgets møte den
23.05.2022.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer i neste møte i kontrollutvalget den
21.03.2022 og gir en orientering om:
- kommunens arbeid med rekruttering og ivaretakelse av ansatte.
- resultatet av sammenslåingsprosessen for de ansatte. Er det like
ansettelsesvilkår for tidligere ansatte i Roan vs Åfjord?
2. Rullering av plan for forvaltningsrevisjon settes opp som sak i kontrollutvalgets
møte den 23.05.2022.

Sak 04/22 Orientering fra rådmannen om risiko, nytteverdi og
økonomiske konsekvenser i forbindelse med Helseplattformen
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
31.01.2022

Saknr
04/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål fra utvalget.
Tanken med Helseplattformen er at opplysninger legges inn i en felles database som alle
legekontor/sykehus osv skal ha tilgang på uansett hvor du får behandling. Da får behandleren
hele pasienthistorikken.
Vært mye motstand til Helseplattformen bl.a pga Amerikansk system, finansieringsmodellen osv.
Jo fler kommuner som går ut, jo større kostnader på de kommunene som blir igjen. Dette er
under vurdering.
Anslått oppstartskostnad på 8,9 millioner for Åfjord kommune.
Anslått driftskostnad er årlig på 1-1,2 millioner.
Rådmannen vil per dags dato anbefale å være med.
Kontrollutvalget diskuterte.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 05/22 Orientering fra rådmannen om status for kommunens
byggeprosjekter.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
31.01.2022

Saknr
05/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Rådmannen ga en orientering om kommunens ulike byggeprosjekter og kostnadene med disse.
Ble orientert om rådhuset og aktivitetshuset, brua og Fosen Vekst. Ble også orientert om

helsehus - mulig samlokalisering av lege og tannlege.
Rådmannen svarte på spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalget diskuterte.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 06/22 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
31.01.2022

Saknr
06/22

Møtedato
31.01.2022

Saknr
07/22

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Sakene ble gjennomgått og diskutert i utvalget.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 07/22 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:
Det ble diskutert muligheten for fjernmøter i spesielle tilfeller. Vedtaket fra kommunestyret gjaldt
kun ut 2021. Sekretariatet foreslo at kontrollutvalget kan vedta et eget reglement for
kontrollutvalget med et punkt om fjernmøter. Utvalget ønsker at sekretariatet legger frem forslag
til reglement i neste møte.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til reglement i kontrollutvalgets møte
21.03.2022.

Sak 08/22 Godkjenning av møteprotokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
31.01.2022

Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Saknr
08/22

Behandling:
Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.
Vedtak:
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

