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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
 
Vedlegg 
Melding om politisk vedtak - Undersøkelse av VGS-prosjektet i Vanvikan 
 
Saksopplysninger 
I forkant av kontrollutvalgets møte 09.03.22 fikk kontrollutvalget en henvendelse fra 
varaordføreren om å gjennomføre en undersøkelse av VGS-prosjektet i Vanvikan. 
Bakgrunnen for henvendelsen var en interpellasjon i kommunestyret fra KommuneLista hvor 
de stilte spørsmål ved økonomi og fremdrift av prosjektet. Videre ba de om at det tas initiativ 
til en ekstern uavhengig gjennomgang av hele prosjektet for å få avklart alle økonomiske 
forhold og hvordan prosjektet er gjennomført i forhold til god forvaltningspraksis, lover og 
regler. 
 
Kontrollutvalget behandlet henvendelsen fra varaordføren i kontrollutvalgets møte 09.03.22 
(sak 13/22). Kontrollutvalget mente saken ikke er av en slik risiko at det bør gå på bekostning 
av de andre prosjektene i den vedtatte plan for forvaltningsrevisjon og at det derfor må 
innvilges mer midler for en eventuell undersøkelse. Kontrollutvalget fattet enstemmig 
følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:  
 

1. Kommunestyret bevilger inntil kr 250 000 til en ekstern undersøkelse.  
2. Kontrollutvalget foretar bestilling.  
3. Kommunestyret ønsker at følgende spørsmål blir besvart  

a)  
b)  
c) 
 

I kommunestyrets møte 31.03.22 (sak 31/22) fattet kommunestyret følgende vedtak: 
Kommunestyret i Indre Fosen kommune går ikke videre med undersøkelse av VGS-
prosjektet i Vanvikan. 
 
Saken ble dermed stoppet i kommunestyret og kontrollutvalget skal ikke foreta seg noe 
videre i saken.  
 
Saken legges frem som orienteringssak etter ønske fra utvalgsmedlemmer. Kontrollutvalgets 
leder var til stede i kommunestyremøtet hvor saken ble behandlet og kan gi en nærmere 
utdyping av behandlingen der dersom utvalget ønsker det.  
 
Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
 


