
 
 
Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 
Arkivsak: 22/147 

Møtedato/tid: 24.08.2022 kl. 09:00 
Møtested: IFJobb AS i Leksvik og Klubbrommet, Smia i Leksvik 

 
 
Kontrollutvalget starter med virksomhetsbesøk hos IFJobb AS i Leksvik fra kl. 09.00. Etter 
virksomhetsbesøket forflytter utvalget seg til klubbrommet i Smia ca. kl. 11.00 for behandling 
av øvrige saker.  
 
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5. 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Karoline Lorentzen på telefon 984 22 653, eller e-post: karoline.lorentzen@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Trondheim, 17.08.2022 
 
 
Kurt Myrabakk (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Karoline Lorentzen 
rådgiver  
Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA 
  



Sakliste 
 
Saksnr. Sakstittel 
33/22 Virksomhetsbesøk - IFJobb AS i Leksvik 
34/22 Orientering fra kommunedirektøren - sykefravær og personalsituasjonen i 

kommunen 
35/22 Orientering fra kommunedirektøren - kommunens etterlevelse av 

anskaffelsesregelverket 
36/22 Referatsaker 
37/22 Eventuelt 
38/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 



  
Virksomhetsbesøk - IFJobb AS i Leksvik  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 24.08.2022 33/22 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 21/4 - 27 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar dagens virksomhetsbesøk til orientering.  
 
 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 09.03.2022, sak 15/22 at utvalget drar på 
virksomhetsbesøk til IFJobb AS (i Leksvik) i kontrollutvalgets møte 24.08.2022.  
  
For å bli kjent med ulike sider av kommunen kan utvalget legge enkelte av sine møter til 
kommunens virksomheter, eller til bedrifter som kommunen har eierandeler i. 
Virksomhetsbesøk kan gi kontrollutvalget bedre informasjon om selskapet, eventuelle 
utfordringer de har og er en fin anledning til å høre hvordan de ansatte opplever dialogen 
mellom politisk og administrativt nivå, satsningsområder mv. Videre er virksomhetsbesøk en 
fin anledning til å gjøre kontrollutvalget kjent for andre.  
  
Ifjobb AS er Indre Fosen kommunes egen vekstbedrift, og er eid av Indre Fosen og Inderøy 
kommuner.  Selskapets forretningsidé er at de gjennom meningsfylt arbeid, 
kompetanseøkning og kvalifisert veiledning skal bidra til å se ressurser hos mennesket, og 
legge til rette for at disse utvikles. Gjennom produksjon av varer og tjenester til private og 
offentlige kunder skal IFJobb AS bli anerkjent for deres samhandling mellom 
arbeidsmarkedsbedrifter og det ordinære arbeidsliv. 
  
Kontrollutvalget har vedtatt følgende tidsplan for virksomhetsbesøket: 
09-00: 09:15: Innledning  
09:15-10.00: Presentasjon av selskapet og spørsmål  
10.00- 10:30: Omvisning  
10.30 - 10.45: Oppsummering og avslutning 
  
Det legges ikke opp til at det skal skrives noe notat eller rapport etter dette besøket, men for 
å trekke erfaring og lærdom ut av besøket er det ønskelig at kontrollutvalget gir en 
oppsummering og vurdering av besøket på slutten.  
  
Etter virksomhetsbesøket forflytter kontrollutvalget seg til Klubbrommet i Smia og fortsetter 
videre behandling av øvrige saker der.  
  
Vurdering 
Kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at kontrollutvalget kan ta dagens 
virksomhetsbesøk til orientering.   
 
 



  
Orientering fra kommunedirektøren - sykefravær og 
personalsituasjonen i kommunen  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 24.08.2022 34/22 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 21/5 - 40 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
  
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 25.05.2022 (sak 29/22) diskuterte utvalget kommunens årsregnskap 
og årsberetning for 2021, og behandlet kontrollutvalgets uttalelse til dette. Under 
behandlingen av saken ble kommunens sykefravær og personalsituasjon et tema da 
årsberetningen viser at kommunen har utfordringer på dette området.   
 
Kontrollutvalget vedtok følgende i punkt 3:  
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren komme i neste møte 24.08.2022 og gi en 
orientering om sykefravær og personalsituasjonen i kommunen.  
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 25.05.2022 bedt kommunedirektøren om å gi 
kontrollutvalget en orientering om det ovennevnte i kontrollutvalgets møte 24.08.2022. 
 
Vurdering:  
Kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til 
orientering. 
 
 



  
Orientering fra kommunedirektøren - kommunens etterlevelse av 
anskaffelsesregelverket  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 24.08.2022 35/22 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 21/5 - 41 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 
 
Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 25.05.2022 (sak 31/22) diskuterte kontrollutvalget en henvendelse 
om brudd på anskaffelsesregelverket. Kontrollutvalgets leder var blitt kontaktet av en 
innbygger som angivelig vet at Indre Fosen kommune har planlagt et arbeid med fremføring 
av spillvannsledning i Vanvikan som kommunen selv har vurdert skal koste 17. millioner. 
Dette er en jobb som ikke ser ut til å være utlyst i tråd med gjeldende regelverk, men der 
kommunen skal ha gått direkte på 4 tilbydere og bedt om pris.  
  
Ettersom det kun er to år siden kommunen fikk fremlagt en forvaltningsrevisjonsrapport om 
offentlige anskaffelser som påpekte flere feil, mente kontrollutvalget at dette er et tema som 
utvalget bør se nærmere på. Utvalget fattet enstemmig følgende vedtak i møtet:  
 
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i neste møte i kontrollutvalget 
24.08.2022 og gir en orientering om kommunen følger reglene for offentlige anskaffelser, 
herunder om dette har blitt gjort i den nevnte saken. 
  
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev til kommunen av 25.05.2022 bedt kommunedirektøren 
om å gi en orientering om det ovennevnte i kontrollutvalgets møte 24.08.2022.  
 
Vurdering: 
Sekretariatet legger til grunn at kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til orientering.  
 
 



  
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 24.08.2022 36/22 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033, TI-&17 
Arkivsaknr 22/147 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg 
 
Møteoffentlighet – tidspunkt for møter i folkevalgte organer 
Avslag på etterlønn var ulovlig vedtak 
Status forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
Endring i oppdragsansvarlig revisor - finansiell revisjon 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:  
  

• Møteoffentlighet – tidspunkt for møter i folkevalgte organer 
• Avslag på etterlønn var ulovlig vedtak 
• Endring i oppdragsansvarlig revisor – finansiell revisjon 
• Status forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – Epost fra RMN 

 
 



§ 11-5: Møteoffentlighet – tidspunkt for møter i folkevalgte 
organer 
Tolkningsuttalelse | Dato: 20.06.2022 
 
Mottaker: Lillehammer kommune 
Vår referanse: 22/4255-2 
 
Spørsmål om møteoffentlighet - kan ulike møter i folkevalgte organer i kommunen avholdes 
på samme tidspunkt? 
Vi viser til henvendelse 10. mai 2022 fra det politiske sekretariatet i Lillehammer kommune 
som spør om kommunen bryter reglene om møteoffentlighet når ulike politiske møter 
avholdes på samme tidspunkt. Bakgrunnen for henvendelsen er at sekretariatet har fått inn 
dette spørsmålet fra en som ikke får muligheten til å overvære alle de politiske møtene når 
de avholdes parallelt. 
 
Departementets vurdering 
Regelen om møteoffentlighet for folkevalgte organer i kommunen er tatt inn i kommuneloven 
§ 11-5. Bestemmelsens første ledd lyder: 
 
«Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet følger av 
denne paragrafen». 
Det følger av dette at allmennheten har rett til å være til stede når folkevalgte organer i 
kommunen har møter. 
Spørsmålet er om denne retten medfører en plikt for kommunen til å avholde de politiske 
møtene til ulike tidspunkter, slik at innbyggerne får anledning til å følge alle møtene. Dette er 
ikke direkte regulert i kommuneloven. Ordlyden i kommuneloven § 11-5 oppstiller ikke en 
plikt for kommunen til å sørge for en slik koordinering av møtene i de folkevalgte organene. 
Problemstillingen er heller ikke berørt i forarbeidene til loven eller rettspraksis. 
 
Etter departementets vurdering tilsier heller ikke reelle hensyn en slik utvidende tolkning. 
Departementet ser at det vil være uheldig for innbyggere som ønsker å følge flere møter når 
møtene avholdes samtidig. Disse får ikke anledning til å være til stede i alle møtene. 
Kommunen unnlater likevel ikke allmennheten innsikt og kontroll med de folkevalgtes 
virksomhet, selv om den enkelte ikke får fulgt alle møtene. Kommunen må ta mange hensyn 
når den planlegger møtene, og det vil ikke alltid være mulig å få møtekabalen til å gå opp 
uten at noen møter overlapper i tid. 
Departementet kan derfor ikke se at det er holdepunkter for å tolke § 11-5 slik at den 
inneholder en plikt for kommunene til å holde møtene på ulike tidspunkter. 
Selv om møter legges til samme tid, rokker ikke dette ved innbyggernes rett til å være til 
stede i møtene. Etter dette er departementets vurdering at det ikke er strid med 
kommuneloven § 11-5 om møteoffentlighet å avholde møter i ulike folkevalgte organer på 
samme tidspunkt. 
 
 
Med hilsen 
Siri Halvorsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 
Ida Bakke Husom 
seniorrådgiver 
 



 
Avslag på etterlønn var ulovlig vedtak 
KommunalRapport 01.08.2022, Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen. 
 
Kan kommunestyret innvilge fritak, men avslå etterlønn? 
 
SPØRSMÅL: Jeg leser i Kommunal Rapport om en ordfører som søkte om fritak fra 
ordførervervet under forutsetning om innvilgelse av tre måneders etterlønn. Alternativt søkte 
han om fritak fra 1. august, med 1,5 måneders etterlønn. 
 
Da kommunestyret skulle behandle saken, vedtok de å innvilge fritak fra ordførervervet for 
resten av valgperioden, men avslo – i strid med innstillingen fra kommunedirektøren – å gi 
noen etterlønn. 
 
Kan kommunestyret gjøre dette? 
 
SVAR: Fritak fra verv som folkevalgt kan etter kommuneloven § 7–9 andre avsnitt etter 
søknad gis til den som «ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe». 
 
Kommunestyret har ingen plikt til å gi slikt fritak selv om lovens vilkår for dette er oppfylt, men 
om det skjer, er utgangspunktet søknaden om fritak fra den folkevalgte. Kommunestyret kan 
derfor ikke gi fritak med andre rammer eller annet innhold en det som er angitt der. 
 
Hvis ikke dette er akseptabelt for kommunestyret, må de avslå søknaden og eventuelt be om 
en ny søknad som det kan innvilge. 
 
Når ordfører her søker om slik etterlønn den første tiden etter at han fratrer, må det anses 
som en bindende forutsetning for søknaden, og vedtaket i kommunestyret må derfor anses 
som et avslag på denne. 
 
Neste spørsmål bli så om kommunestyret hadde adgang til å avslå søknaden om etterlønn. 
Ut fra lovens ordlyd kan det se ut som om kommunestyret står fritt her. I kommuneloven § 8–
8 første avsnitt står det at folkevalgte «som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke 
om ettergodtgjøring når de fratrer vervet». 
 
Men i andre avsnitt omtales dette i en regel om avkorting som «Retten til ettergodtgjøring», 
og i forarbeidene fremgår det at det er slik loven skal forstås: Den folkevalgte må altså søke 
om etterlønn, men når det er gjort, har hun en rett til slik etter reglene i denne paragrafen. 
 
Det betyr at kommunestyrets vedtak om fritak uten etterlønn var ulovlig, og søknad om fritak 
må behandles på nytt. I mellomtiden er utgangspunktet at når det ikke foreligger lovlig vedtak 
om fritak, er ordføreren fortsatt ordfører. 
 
Men hvis ordfører rent faktisk har fratrådt på grunnlag av kommunestyrets vedtak, og ikke 
mottar godtgjøring fra kommunen etter dette, må han ha krav på etterlønn fra dette 
tidspunktet. 
 
Slik godtgjøring vil han da ha krav på i alminnelig oppsigelsestid (tre måneder) hvis ikke 
annet er fastsatt i kommunal forskrift, se kommuneloven 8–6 første avsnitt andre setning. 
 

https://www.kommunal-rapport.no/politikk/fikk-fritak-men-ikke-etterlonn/144452!/
https://www.kommunal-rapport.no/politikk/fikk-fritak-men-ikke-etterlonn/144452!/
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Karoline Lorentzen

Emne: VS: Status forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Viktighet: Høy

Fra: Tor Arne Stubbe <tor‐arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no> 
Sendt: Monday, July 4, 2022 1:23:41 PM 
Til: Torbjørn Berglann <Torbjorn.Berglann@konsek.no>; Tobias Langseth 
<Tobias.Langseth@alstahaug.kommune.no>; Knut Soleglad <Knut.Soleglad@hemnes.kommune.no>; Torill Bakken 
<TB@kontrollutvalgfjell.no>; edel@asjord.no <edel@asjord.no> 
Kopi: Arnt Robert Haugan <arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no>; Unni Romstad 
<unni.romstad@revisjonmidtnorge.no> 
Emne: Status forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  
  
Konsek Trøndelag IKS v/Torbjørn Berglann 
SE‐KON v/Tobias Langseth 
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat v/Knut Soleglad 
Kontrollutvalg Fjell IKS v/Torill Bakken 
Sekretariatet for kontrollutvalget Nærøysund kommune v/Edel Åsjord 
  
  
Revisjon Midt‐Norge opplever pt stor etterspørsel etter tjenester innen forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
hendelsesbaserte undersøkelser. Vi har våren 2022 sluttført 32 prosjekter, og har per dato 57 aktive prosjekter 
(ulike faser) og 11 nye bestillinger. Dette gjelder både ordinære oppdrag i henhold til leveranseavtaler og ekstra 
bestillinger fra våre deltakerkommuner. Den økte etterspørselen de siste 12 måneder har dessverre utfordret RMN 
sin kapasitet, noe som har medført enkelte forsinkede leveranser. Et visst fravær i henhold til lov og avtaleverk 
(permisjoner, sykemelding osv) bidrar også til redusert kapasitet. 
  
Flere tiltak er iverksatt for å øke kapasiteten hos RMN, blant annet engasjement i kortere og lengre perioder, 
deltakelse fra masterstudenter i vårt arbeid og ansettelse i faste stillinger. RMN har tilsatt to nye medarbeidere 
innen forvaltningsrevisjon i løpet av juni, henholdsvis en samfunnsøkonom (PhD) og en sosiolog. Disse vil tiltre 
stillingene i perioden oktober/november 2022. I tillegg vil en ansatt være tilbake fra permisjon pr 1.november. RMN 
forventer derfor at kapasiteten øker betraktelig inn mot 2023. Flere tiltak vurderes kontinuerlig for å kunne innfri 
kontrollutvalgenes forventning til leveranse av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 
  
RMN håper at sekretariatene kan bidra til å kommunisere denne kapasitetsutfordringen til kontrollutvalgene 
dersom det skulle bli aktuelt. Det vil gjennom høsten fortsatt bli utfordrende å levere alle rapporter og 
prosjektplaner til rett tid.  
  
Den enkelte oppdragsansvarlige i RMN vil ha direkte kontakt med den ansvarlige sekretær for det enkelte 
kontrollutvalg med hensyn til avtalte leveranser. RMN ber derfor om at denne henvendelsen formidles til alle 
ansatte i sekretariatene.   
  
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål til eksisterende eller nye bestillinger hos RMN! 
  
  
Med vennlig hilsen 

  
Tor Arne Stubbe 
Fagleder forvaltningsrevisjon 
  
M +47 98608070  | Skype for business 
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Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer  
W www.revisjonmidtnorge.no  |  M +47 907 30 300  
  
Revisjon Midt‐Norge SA er sertifisert Miljøfyrtårn. Tenk på miljøet før du eventuelt skriver ut  
denne e‐posten 

 
  
  



 
 
 
 
 
Indre Fosen kommune 
 
postmottak@indrefosen.kommune.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENDRING I OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR 
 
Vi har denne våren jobbet frem en ny struktur innenfor finansiell revisjon. Dette medfører endringer i 
oppdragsansvarlig revisor for mange av våre kommuner. 
Ny oppdragsansvarlig revisor for Indre Fosen kommune vil være Kjell Næssvold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Arnt Robert Haugan 
Daglig leder 
 
Direkte    922 53 981 eller    arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no 
 
 
 
 
 
 
Kopi: 
 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune v/ KonSek 
Indre Fosen kommune v/ kommunedirektør 
Indre Fosen kommune v/økonomisjef 
Fosen Regnskap 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Besøksadresse: 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  
 
Org nr: 919 902 310 mva 
Bank:  4270 18 38658 
M post@revisjonmidtnorge.no  
T   +47 907 30 300 

Kontaktperson: 
Wenche Holt 
 
Dato og referanse: 
04.07.2022 

mailto:postmottak@indrefosen.kommune.no
mailto:wenche.holt@revisjonmidtnorge.no


  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 24.08.2022 37/22 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033, TI-&17 
Arkivsaknr 22/147 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
  
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 24.08.2022 38/22 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE-033, TI-&17 
Arkivsaknr 22/147 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.  
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