
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 
 
Arkivsak: 22/191 
Møtedato/tid: 21.09.2022 kl 09:00-11:05 
Møtested: Møterom Blåheia, Rissa rådhus 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kurt Myrabakk   
Espen Andresen   
Veronica Moan Myran   
Randi Sollie Denstad   
Thomas Kruksve, 2. vara for Paulsen   

 
Forfall: 

 

Hauk Paulsen 
Idar Aune, 1. vara for Paulsen 
 
Andre møtende: 
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
Linda Garnes, leder kommunalteknikk (sak 39-40) 
Ørjan Dahl, økonomisjef (sak 41) 

  

 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 39-40, 42-46, 41, 48 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
39/22 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp 
40/22 Oppfølgende orientering - kontrollutvalgets sak 35/22 
41/22 Budsjettkontroll pr. 31.08.2022 
42/22 Forslag til budsjett 2023 for kontrollutvalget med økonomiplan 2023-2026 
43/22 Evaluering av virksomhetsbesøk hos If Jobb AS 
44/22 Henvendelse fra innbygger - ikke utført feiing 
45/22 Referatsaker 
46/22 Eventuelt 
47/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 39/22 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrevisjon 
selvkost vann og avløp 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 21.09.2022 39/22 

 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren komme tilbake med en ny orientering om 

fullføringen av arbeidet, senest 30.04.2023 
  

 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder innledet. Svar fra administrasjonen kom etter fristen, og så sent at 
sekretariatet ikke hadde tid til å implementere og kvalitetssikre dette i saken.  Myrabakk 
opplyste videre at han dagen før utvalgsmøtet hadde mottatt noe informasjon fra en 
innbygger vedrørende saken som gjør at saken bør utsettes. Myrabakk videresender 
dokumentene til sekretariatet.  
 
Myrabakk fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til kontrollutvalgets neste møte 26.10.2022.  
 
Avstemming.  
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Saken utsettes til kontrollutvalgets neste møte 26.10.2022.  
 
 
Sak 40/22 Oppfølgende orientering - kontrollutvalgets sak 35/22 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 21.09.2022 40/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
  
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder innledet. Sekretariatet opplyste at kommunedirektøren sendte over 
utdypende informasjon ca. 15 minutter før møtestart.  
 
Representanten Andresen fremmet forslag om at saken utsettes slik at utvalget og 
sekretariatet kan få tid til å gå gjennom dokumentene.  
 
Forslag til vedtak: 
Saken utsettes til kontrollutvalgets neste møte 26.10.2022.  
 
Avstemming. Enstemmig.  
 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til kontrollutvalgets neste møte 26.10.2022.  
 



 
Sak 41/22 Budsjettkontroll pr. 31.08.2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 21.09.2022 41/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering 
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets leder innledet. Økonomisjef Ørjan Dahl orienterte og svarte på spørsmål fra 
utvalget.  
 
Økonomisjefen erkjente at det ikke er ført korrekt og presiserte at han skal sørge for at det 
blir gjort riktig fremover. Utvalget mener at det viktigste er at det i fremtiden blir ført riktig. 
Utvalget diskuterte.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering.  
 
 
Sak 42/22 Forslag til budsjett 2023 for kontrollutvalget med økonomiplan 
2023-2026 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 21.09.2022 42/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt forslag til økonomiplan for 2023-2026 og forslag til 
budsjett 2023 for kontrollutvalget, med en ramme på kr. 1 627 416.  
  
Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet 
for 2023 til behandling i kommunestyret. 
  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte budsjettforslaget.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt forslag til økonomiplan for 2023-2026 og forslag til 
budsjett 2023 for kontrollutvalget, med en ramme på kr. 1 627 416.  
  
Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet 
for 2023 til behandling i kommunestyret. 
  
 
 
 
 
 
 



Sak 43/22 Evaluering av virksomhetsbesøk hos If Jobb AS 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 21.09.2022 43/22 

 
 
Forslag til vedtak 
  

1. Kontrollutvalget legger konklusjonene fra diskusjonen til grunn for det videre arbeidet 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til rutine for virksomhetsbesøk til 

kontrollutvalgets møte 23.11.2022.  
  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte og evaluerte virksomhetsbesøket. Det var enighet om at 
virksomhetsbesøket var nyttig.  
 
Utvalget ønsker at sekretariatet i neste møte legger frem oversikten over selskaper og 
eierskapsmelding, slik at utvalget har bedre grunnlag for å diskutere fremtidige 
virksomhetsbesøk.  
 
Omforent tilleggsforslag: 
Punkt 2: Som foreslått, men datoen endres til 26.10.2022. 
Nytt punkt 3: “Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem liste over kommunens eierskap og 
eierskapsmelding til neste møte 26.10.2022”.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med omforent tilleggsforslag til vedtaket i punkt 3 og 
endring av dato i kulepunkt 2 til 26.10.2022. 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak 
  

1. Kontrollutvalget legger konklusjonene fra diskusjonen til grunn for det videre arbeidet 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til rutine for virksomhetsbesøk til 

kontrollutvalgets møte 26.10.2022.  
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem liste over kommunens eierskap og 

eierskapsmelding til kontrollutvalgets neste møte 26.10.2022.  
  

  
 
 
Sak 44/22 Henvendelse fra innbygger - ikke utført feiing 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 21.09.2022 44/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.  
  
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder innledet. Sekretariatet orienterte.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse til orientering.  
  
 
 
Sak 45/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 21.09.2022 45/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 46/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 21.09.2022 46/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget mener det er viktig at administrasjonen svarer kontrollutvalget og møter når 
de er innkalt, samt at møtedatoer står i kommunens møtekalender.  
Kontrollutvalgets leder vil ta det opp i kommunestyret.  
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet.  
 
 
Sak 47/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 21.09.2022 47/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes 
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått i møtet.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
 
 


	Sakliste:

