
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Åfjord kommune 
 
Arkivsak: 22/201 
Møtedato/tid: 03.10.2022 kl 12:00-14:40 
Møtested: Møterom Breivoll, Åmyra 5 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

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

 
Andre møtende: 

 

Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
Per Johansen, Rådmann Åfjord kommune (sak 38-40) 
Sissel Braseth, Sektorsjef Helse og velferd (sak 38 og 40) 

 

 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 42,38,40,39,41,43,44 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
38/22 Orientering fra rådmannen om Fosen Helse IKS 
39/22 Orientering fra rådmannen om kommunens økonomiske situasjon 
40/22 Orientering fra rådmannen om status for Helseplattformen 
41/22 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
42/22 Referatsaker 
43/22 Eventuelt 
44/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 38/22 Orientering fra rådmannen om Fosen Helse IKS 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 03.10.2022 38/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Rådmann Per Johansen og Sissel Braseth, Sektorsjef Helse- og velferd, ga en orientering 
om Fosen Helse IKS og hva kommunen får ut av eierskapet. Rådmannen og sektorsjefen 
svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 39/22 Orientering fra rådmannen om kommunens økonomiske 
situasjon 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 03.10.2022 39/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Behandling: 
Rådmann Per Johansen ga en orientering om kommunens økonomiske situasjon og svarte 
på spørsmål fra utvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
Sak 40/22 Orientering fra rådmannen om status for Helseplattformen 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 03.10.2022 40/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Behandling: 
Sektorsjef Helse og velferd, Sissel Braseth, orienterte om status for Helseplattformen og 
svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  



 
 
Sak 41/22 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 03.10.2022 41/22 

 
 
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 foreta endringer i planperioden.  
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte forslaget og gjorde noen endringer i rekkefølgen og spissing av 
problemstillinger.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
  
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 foreta endringer i planperioden.  
 
 
Sak 42/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 03.10.2022 42/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Behandling: 
Referatsakene ble gjennomgått.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 



Sak 43/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 03.10.2022 43/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder orienterte om en henvendelse hun har fått vedr en sak som var oppe i 
siste formannskapsmøte vedr overtredelsesgebyr (formannskapssak 47/22). Henvendelsen 
dreier seg om spørsmål ved utmåling av ulovlighetsgebyret og begrunnelsen for det. 
  
Omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om å komme i neste møte i kontrollutvalget 07.11.2022 og gi 
en orientering om den nevnte saken herunder saksgangen, utmålingen av 
ulovlighetsgebyret, begrunnelsen for det og videre oppfølging.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber rådmannen om å komme i neste møte i kontrollutvalget 07.11.2022 og gi 
en orientering om den nevnte saken herunder saksgangen, utmålingen av 
ulovlighetsgebyret, begrunnelsen for det og videre oppfølging.  
 
 
Sak 44/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 03.10.2022 44/22 

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