
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Åfjord kommune 
 
Arkivsak: 22/103 
Møtedato/tid: 23.05.2022 kl 11:00-15:00 
Møtested: Møterom Årnes handel 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Hanne Skjæggestad  
Hartly Thun  
Arne P. Selnes  
Odd Bratland  
 
Forfall: 

 

Else Britt Humstad  
 
Andre Møtende: 
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
Jon Kristian Lomundal, stedfortredende daglig leder Fornybarsenteret Åfjord KF (sak 20) 

 

Per Johansen, rådmann (sak 20-25)  
Espen Murvold, økonomisjef (sak 20-21) 
Sissel Braseth, Sektorsjef Helse- og velferd (sak 22) 
Tord Langvold, personalsjef (sak 23)  
Trude Iversen Hårstad, fagleder plan- og byggesak (sak 25) 
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge (sak 20-25) 

 

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 20-23, 25, 24, 26-31. 
Utvalgsmedlem Arne P. Selnes fikk fritak og forlot møtet kl.13:15. Han kom tilbake kl.13:45. 
(ikke til stede under deler av orienteringen i sak 25) 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
20/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Fornybarsenteret Åfjord KF sitt årsregnskap og 

årsberetning 2021 
21/22 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert 

årsregnskap og årsberetning 2021 
22/22 Orientering om forhold rundt tilflytting av flyktninger fra Ukraina 
23/22 Orientering om kommunens plassering i Åpenhetsbarometeret 2021 
24/22 Orientering om overskridelser i kommunens byggeprosjekter 
25/22 Orientering om oppfølging av kontrollutvalgets sak 19/21 og delegert myndighet 

etter plan og bygningslov 
26/22 Prosjektplan - Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Fosen Brann og 

Redningstjeneste IKS 
27/22 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
28/22 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024 
29/22 Referatsaker 
30/22 Eventuelt 
31/22 Godkjenning av møteprotokoll 



 
 
 

Sak 20/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Fornybarsenteret Åfjord KF sitt 
årsregnskap og årsberetning 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 23.05.2022 20/22 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
Behandling: 
Stedfortredende daglig leder, Jon Kristian Lomundal, ga en orientering om regnskapet og 
årsberetningen for 2021. Lomundal svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
 
 
Sak 21/22 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, 
konsolidert årsregnskap og årsberetning 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 23.05.2022 21/22 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, 
konsolidert årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.  

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

 
Behandling: 
Økonomisjef Espen Murvold ga en orientering om regnskapet for 2021. Rådmann Per Johansen 
og økonomisjefen svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Knut Tanem ga deretter en orientering om arbeidet med 
revisjonsberetningen. Revisor svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Kontrollutvalget diskuterte. Utvalget mener avvikene kunne vært kommentert bedre i 
årsberetningen og ber sekretariatet tilføre dette i uttalelsen før den oversendes.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg i punkt 1: 
"med de endringer som fremkom i møtet". 



 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, konsolidert 
årsregnskap og kommunens årsberetning 2021 med de endringer som fremkom i 
møtet.  

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

 
 
 
Sak 22/22 Orientering om forhold rundt tilflytting av flyktninger fra 
Ukraina 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 23.05.2022 22/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Behandling: 
Sektorsjef Helse og velferd, Sissel Rånes Braseth, ga en orientering om flyktningesituasjonen i 
kommunen og svarte på spørsmål fra utvalget. Rådmannen kom med utfyllende kommentarer.  
 
Utvalget diskuterte.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
 
Sak 23/22 Orientering om kommunens plassering i Åpenhetsbarometeret 
2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 23.05.2022 23/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Behandling: 
Personalsjefen, Tord Langvold, ga en orientering om kommunens plassering i 
Åpenhetsbarometeret 2021. Han orienterte om at kommunen har laget en handlingsplan for å 
forbedre åpenhet i kommunen, og mange punkter er allerede på plass.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
 
 
 



Sak 24/22 Orientering om overskridelser i kommunens byggeprosjekter 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 23.05.2022 24/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 
 
Behandling: 
Rådmannen ga en orientering om overskridelser ved de nevnte byggeprosjektene og svarte på 
spørsmål fra utvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 
 
 
 
Sak 25/22 Orientering om oppfølging av kontrollutvalgets sak 19/21 og 
delegert myndighet etter plan og bygningslov 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 23.05.2022 25/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Trude Iversen Hårstad, Fagleder kart, oppmåling, plan og byggesak ga en orientering om 
byggesaksbehandlingen og bruken av det nye systemet i Acos. Hårstad svarte på spørsmål fra 
utvalget. Rådmannen kom med utfyllende kommentarer.  
 
Kontrollutvalget diskuterte.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
Sak 26/22 Prosjektplan - Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Fosen 
Brann og Redningstjeneste IKS  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 23.05.2022 26/22 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll av Fosen Brann og 
redningstjeneste IKS, med en ressursramme på 100 timer. 

2. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av Fosen Brann 
og Redningstjeneste IKS på vegne av kontrollutvalgene i Ørland og Åfjord 
kommune. 

3. Kontrollutvalget godkjenner ressursrammen på 320 timer for forvaltningsrevisjonen, 
der Åfjord kontrollutvalg bidrar med inntil 128 timer. Ferdig rapport sendes 
kontrollutvalget senest 31.01.2023. 

 



Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte. 
Kontrollutvalget bemerket at 100 timer til eierskapskontroll synes å være mye. 
 
Forlag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:  
ordet "inntil" settes foran timebruken i hvert punkt. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll av Fosen Brann og 
redningstjeneste IKS, med en ressursramme på inntil 100 timer. 

2. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av Fosen Brann og 
Redningstjeneste IKS på vegne av kontrollutvalgene i Ørland og Åfjord kommune. 

3. Kontrollutvalget godkjenner ressursrammen på inntil 320 timer for 
forvaltningsrevisjonen, der Åfjord kontrollutvalg bidrar med inntil 128 timer. Ferdig 
rapport sendes kontrollutvalget senest 31.01.2023. 

 
 
 
 
Sak 27/22 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 23.05.2022 27/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.  
 
 
 
Sak 28/22 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 2021-2024 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 23.05.2022 28/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til revidert plan for forvaltningsrevisjon og revidert plan for 
eierskapskontroll for 2021-2024. Planene legges frem for kommunestyret med følgende 
innstilling: 
 

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

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å endre planene.  

 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte.  
 
Kontrollutvalget ønsker at det utarbeides et felles dokument som inneholder både blan for 
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. Gjeldende prosjekter tas inn i planen.  



Omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide et nytt utkast til et felles dokument til neste møte. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide et nytt utkast til et felles dokument til neste møte. 
 
 
 
Sak 29/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 23.05.2022 29/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Referatsakene ble diskutert.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 30/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 23.05.2022 30/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet 
 
 
 
Sak 31/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 23.05.2022 31/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 23.05.2022, godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 23.05.2022, godkjennes. 
 



 
 


	Sakliste:

