Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Åfjord kommune
Arkivsak:

22/37

Møtedato/tid:

21.03.2022 kl 11:00-15:30

Møtested:

Åmyra 5, Møterom Brevold

Møtende medlemmer:
Hanne Skjæggestad
Hartly Thun (Til stede i sak 9-10 og 13-19)
Arne P. Selnes
Odd Bratland
Else Britt Humstad
Andre møtende:
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag
Per Johansen, rådmann (sak 9, 10)
Reidun Momyr, sektorsjef oppvekst (sak 9,10)
Stian Denstad, rektor Stoksund Oppvekstsenter (sak 9,10)
Tord Langvold, personalsjef (sak 9-12)
Johannes Nestvold, Revisjon Midt-Norge (sak 9)
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge (sak 13)
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge (sak 14)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Utvalgsmedlem Hartly Thun fikk fritak og forlot møtet kl.13.00. Han kom tilbake kl.14.00.
Sakliste:
Saksnr.
09/22
10/22
11/22
12/22
13/22
14/22
15/22
16/22
17/22
18/22
19/22

Saktittel
Forvaltningsrevisjonsrapport - Klasseledelse, tilpasset opplæring og skolemiljø
Henvendelser fra innbygger - orienteringer fra rådmannen
Orientering om kommunens arbeid med rekruttering og ivaretakelse av ansatte
Orientering om resultatet av sammenslåingsprosessen for de ansatte
Bestilling av eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Fosen Brann og
redning IKS
Forenklet etterlevelseskontroll 2021 - Justeringsreglene i merverdiavgiftsloven
m. forskrift
Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Reglement for kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Sak 09/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Klasseledelse, tilpasset
opplæring og skolemiljø
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
21.03.2022

Saknr
09/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjon med tema klasseledelse, tilpasset opplæring og
psykososialt skolemiljø til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende
innstilling:

1. Kommunestyret tar forsvaltningsrevisjonsrapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen snarlig følge opp revisors anbefalinger:
a) Se på muligheten for at flere skoler i større grad kan jobbe målrettet med
klasseledelse og relasjonsarbeid, samt dele erfaringer mellom skolene.
b) Se på muligheten for at informasjonsutvekslingen mellom barnehager og skoler
blir spisset opp mot tilpasset opplæring.
c) Sørge for at etablerte rutiner for dokumentasjon, tiltak og evalueringer av
elevers faglige utvikling etterleves.
d) Sørge for at evalueringer av det forebyggende arbeidet med skolemiljøet
baserer seg på det samlede informasjonsgrunnlaget som skolene har tilgang til.

3. Kommunestyret ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget
innen 22.08.2022 på hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp.
Behandling:
Forvaltningsrevisor Johannes Nestvold presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.
Oppvekstsjef Reidun Momyr kommenterte rapporten.
Kontrollutvalget diskuterte og er enige om at rapporten er god og svarer ut problemstillingene.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring på dato til 15.10.2022.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjon med tema klasseledelse, tilpasset opplæring og
psykososialt skolemiljø til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Kommunestyret tar forsvaltningsrevisjonsrapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen snarlig følge opp revisors anbefalinger:
a) Se på muligheten for at flere skoler i større grad kan jobbe målrettet med
klasseledelse og relasjonsarbeid, samt dele erfaringer mellom skolene.
b) Se på muligheten for at informasjonsutvekslingen mellom barnehager og skoler
blir spisset opp mot tilpasset opplæring.
c) Sørge for at etablerte rutiner for dokumentasjon, tiltak og evalueringer av
elevers faglige utvikling etterleves.
d) Sørge for at evalueringer av det forebyggende arbeidet med skolemiljøet
baserer seg på det samlede informasjonsgrunnlaget som skolene har tilgang til.
3. Kommunestyret ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen
15.10.2022 på hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp.

Sak 10/22 Henvendelser fra innbygger - orienteringer fra rådmannen
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
21.03.2022

Saknr
10/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalgets leder redegjorde for henvendelsen.
Oppvekstsjefen og rektor svarte på spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalget diskuterte og påpeker at saken om skoleskyss løses internt.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 11/22 Orientering om kommunens arbeid med rekruttering og
ivaretakelse av ansatte
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
21.03.2022

Saknr
11/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Tord Langvold, personalsjef, ga en orientering til utvalget.
Personalsjefen svarte på spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalget diskuterte og synes orienteringen høres betryggende ut.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 12/22 Orientering om resultatet av sammenslåingsprosessen for de
ansatte
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
21.03.2022

Saknr
12/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Personalsjef Tord Langvold ga en orientering om at prosessen langt på vei er fullført.
Langvold svarte på spørsmål fra utvalget.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 13/22 Bestilling av eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av
Fosen Brann og redning IKS
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
21.03.2022

Saknr
13/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Fosen
Brann og redning IKS.
2. Timene for arbeidet med forvaltningsrevisjonen skal fordeles etter eierandel mellom
Åfjord kommune og Ørland kommune.
3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge frem prosjektplan med forslag til
problemstillinger, ressurs- og tidsramme. Planen skal ta hensyn til kontrollutvalgets
forslag og sendes sekretariatet innen 9. mai 2022.
Behandling:
Forvaltningsrevisor Arve Gausen ga en orientering til utvalget om hvordan prosjektet kan legges
opp ut fra de problemstillingene som utvalget har foreslått.
Gausen svarte på spørsmål fra utvalget.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Fosen Brann
og redning IKS.
2. Timene for arbeidet med forvaltningsrevisjonen skal fordeles etter eierandel mellom
Åfjord kommune og Ørland kommune.
3. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge frem prosjektplan med forslag til
problemstillinger, ressurs- og tidsramme. Planen skal ta hensyn til kontrollutvalgets
forslag og sendes sekretariatet innen 9. mai 2022.

Sak 14/22 Forenklet etterlevelseskontroll 2021 - Justeringsreglene i
merverdiavgiftsloven m. forskrift
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
21.03.2022

Saknr
14/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelseskontroll 2021 til orientering.

Behandling:
Regnskapsrevisor Knut Tanem ga en orientering om den forenklede etterlevelseskontrollen.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelseskontroll 2021 til orientering.

Sak 15/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
21.03.2022

Saknr
15/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2021. Utvalget legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget diskuterte årsmeldingen.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2021. Utvalget legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.

Sak 16/22 Reglement for kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
21.03.2022

Saknr
16/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget legger «reglement for kontrollutvalget i Åfjord kommune» frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar «reglement for kontrollutvalget i Åfjord kommune» slik det fremgår av
saken.

Behandling:
Reglementet ble diskutert.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget legger «reglement for kontrollutvalget i Åfjord kommune» frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar «reglement for kontrollutvalget i Åfjord kommune» slik det fremgår av
saken.

Sak 17/22 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
21.03.2022

Saknr
17/22

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget ønsker å få vite hvor mange timer som ble brukt i 2022 på rapporten om
oppvekst, slik at utvalget vet hvor mange timer de har til rådighet resten av valgperioden.
Sekretariatet kontakter revisjonen og ber om dette.
Kontrollutvalget diskuterte Åpenhetsbarometeret 2021. Utvalget ønsker en orientering fra
rådmannen i neste møte om kommunens plassering.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 18/22 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
21.03.2022

Saknr
18/22

Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:
I forrige møte ble det gitt en orientering om kommunens byggeprosjekter.
Omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget ønsker at rådmannen gir en orientering i neste møte
om overskridelser i forbindelse med følgende byggeprosjekter: barnehagen, aktivitetshuset og
gangbrua. Det ønskes videre at følgende spørsmål blir besvart:
- Hvor store er overskridelsene?
- Hvorfor ble det overskridelser?
- Hva er konsekvensene for kommunen?
Kontrollutvalget diskuterte deretter flyktningsituasjonen i forbindelse med krigen i Ukraina.
Omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget ønsker at rådmannen kommer i neste møte den
23.05.2022 og gir en orientering om forhold rundt tilflytting av flyktninger fra Ukraina.
I Sak 19/21 fikk kontrollutvalget en redegjørelse fra rådmannen vedrørende bruk av delegert
myndighet etter plan og bygningslov. Kontrollutvalget vedtok at de ville ha en ny redegjørelse fra
rådmannen etter at Acos er blitt implementert 1. halvår 2022.
Omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir en redegjørelse om
oppfølging av sak 19/21 og delegert myndighet etter plan og bygningslov i neste
kontrollutvalgsmøte 23.05.2022.
Enstemmig.

Vedtak:
Kontrollutvalget ønsker at rådmannen gir en orientering i neste møte om overskridelser i
forbindelse med følgende byggeprosjekter: barnehagen, aktivitetshuset og gangbrua. Det ønskes
videre at følgende spørsmål blir besvart:
- Hvor store er overskridelsene?
- Hvorfor ble det overskridelser?
- Hva er konsekvensene for kommunen?

Kontrollutvalget ønsker at rådmannen kommer i neste møte den 23.05.2022 og gir en orientering
om forhold rundt tilflytting av flyktninger fra Ukraina.
Kontrollutvalget ber om at rådmannen gir en redegjørelse om oppfølging av sak 19/21 og delegert
myndighet etter plan og bygningslov i neste kontrollutvalgsmøte 23.05.2022.

Sak 19/22 Godkjenning av møteprotokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Åfjord kommune

Møtedato
21.03.2022

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.

Saknr
19/22

