
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frosta kommune 
 
Arkivsak: 22/73 
Møtedato/tid: 10.05.2022 kl 15:00 -18:15 
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Frosta 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anders Reitan, leder  
Jens Einar Hagerup, nestleder  
Ingunn Skjerve Hogstad  
Britt-Ranveig Nielsen Hernes  
Egil Hokstad  
 
 
Andre møtende: 
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
Endre Skjervø, Kommunedirektør Frosta kommune (sak 9) 
Ståle Opsal, Økonomisjef Frosta kommune (sak 9) 
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 9) 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
09/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 
10/22 Kontrollutvalgets arbeidsform - oppfølging av politiske vedtak 
11/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 52/19 og 49/21 
12/22 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll per prosjekt 
13/22 Virksomhetsbesøk 2022 
14/22 Utsettelse av leveringsdato på rapport - Innherred Interkommunale Legevakt 

IKS 
15/22 Referatsaker 
16/22 Eventuelt 
17/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 09/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2022 09/22 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
Behandling: 
Kommunedirektør Endre Skjervø ga en orientering om kommunens drift og utfordringer i året 
2021. Økonomisjef Ståle Opsal ga deretter en orientering om regnskapet for 2021. 
Kommunedirektøren og økonomisjefen svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monika Sundt ga deretter en orientering om arbeidet med 
revisjonsberetningen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
 
 
Sak 10/22 Kontrollutvalgets arbeidsform - oppfølging av politiske vedtak 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2022 10/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder innledet. Sekretariatet orienterte om hvordan det gjøres i andre utvalg.  
Kontrollutvalget diskuterte.   
 
Forslag til vedtak fra kontrollutvalgets leder, Anders Reitan: 
Kontrollutvalget innfører en fast sak i hvert møte som heter "aktuelt fra utvalgene/oppfølging av 
politiske vedtak". 
 
Avstemming. Reitans forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer for (Reitan (SP), Hagerup (Sp) 
og Hogstad(Sp)) og 2 stemmer mot (Hokstad (Ap) og Hernes(H)). 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget innfører en fast sak i hvert møte som heter "aktuelt fra utvalgene/oppfølging av 
politiske vedtak". 
 
 
 
 
 



Sak 11/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 52/19 og 49/21 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2022 11/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder innledet saken.  
Kontrollutvalget diskuterte. 
 
Forslag til vedtak fra utvalgsmedlem Egil Hokstad: 
Kontrollutvalget går ikke videre med saken.  
 
Avstemming. Enstemmig.  
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget går ikke videre med saken.  
 
 
 
Sak 12/22 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll per prosjekt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2022 12/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.  
 
 
 
Sak 13/22 Virksomhetsbesøk 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2022 13/22 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget drar på virksomhetsbesøk til xxxxx i kontrollutvalgets møte 
22.11.2022.  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sette opp forslag til tidsplan til neste møte. 
Oppstart av møtet/virksomhetsbesøket bør settes til kl. 14.30.  

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere kommunedirektøren, tillitsvalgt og 
verneombud.  

 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte.  
 



Omforent forslag til vedtak:  
1. Kontrollutvalget drar på virksomhetsbesøk til Frostatunet i kontrollutvalgets møte 

22.11.2022.  
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med enhetsleder på Frostatunet og høre 

hvilket tidsrom som passer best og mulighet for møterom.  
 
Enstemmig. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget drar på virksomhetsbesøk til Frostatunet i kontrollutvalgets møte 
22.11.2022.  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med enhetsleder på Frostatunet og høre 
hvilket tidsrom som passer best og mulighet for møterom.  

 
 
 
 
Sak 14/22 Utsettelse av leveringsdato på rapport - Innherred 
Interkommunale Legevakt IKS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2022 14/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport til orientering. 
 
 
 
Sak 15/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2022 15/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte referatsakene.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren gir en orientering om kommunens plassering i 
åpenhetsbarometeret i kontrollutvalgets møte 6. september 2022.  
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet gjennomgå medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget for 
å se om de er valgbare. 
 
Enstemmig.   
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren gir en orientering om kommunens plassering i 



åpenhetsbarometeret i kontrollutvalgets møte 6. september 2022.  
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet gjennomgå medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget for 
å se om de er valgbare. 
 
 
 
Sak 16/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2022 16/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Utvalgsmedlem Hokstad stilte spørsmål ved kommunens rutiner for deling av jordbrukseiendom. 
Det ble videre stilt spørsmål om kommunen tar hensyn til likebehandling når de behandler saker. 
 
Omforent forslag til vedtak:   
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i neste kontrollutvalgsmøte 6. september 
2022 og gir en orientering om kommunens rutiner og praksis for deling av jordbrukseiendom.   
Enstemmig.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i neste kontrollutvalgsmøte 6. september 
2022 og gir en orientering om kommunens rutiner og praksis for deling av jordbrukseiendom.   
 
 
 
Sak 17/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 10.05.2022 17/22 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

