
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune 
 
Arkivsak: 22/276 
Møtedato/tid: 30.11.2022 kl. 09:00-12:30 
Møtested: Skaun, Børsa, rådhuset, møterom: Sildværet, 3. etasje 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anita Gilde (møteleder)  
Georg Heggelund  
Kristoffer Uppheim  
Per Aage Estenstad  
Oddrun Husby  
       
Forfall:  
Ingen  
       
Andre møtende:  
Gunn Iversen Stokke, ordfører (sak 35/22)  
Petter Lindseth, kommunedirektør (sak 35/22) 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) 

 

 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
35/22 Orientering om konsekvenser om utskillelse av virksomhet fra TrønderEnergi til 

fornybarkonsernet ved nystiftelse av selskapet TrønderEnergi Vekst Holding 
AS. 

36/22 Regnskapsrevisors erklæring om egen uavhengighet 
37/22 Revisjonsstrategi for 2022 
38/22 Forenklet etterlevelseskontroll 2022 - Risiko- og vesentlighetsvurderinger 
39/22 Møteplan for kontrollutvalget 
40/22 Aktuelt fra utvalgene 
41/22 Referatsaker 
42/22 Eventuelt 
43/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 35/22Orientering om konsekvenser om utskillelse av virksomhet fra 
TrønderEnergi til fornybarkonsernet ved nystiftelse av selskapet 
TrønderEnergi Vekst Holding AS. 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 30.11.2022 35/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse av konsekvensene av fisjonen til 
orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren selv og ordfører orienterte og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget i 
sakens anledning. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse av konsekvensene av fisjonen til 
orientering. 
 
 
Sak 36/22Regnskapsrevisors erklæring om egen uavhengighet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 30.11.2022 36/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors erklæring om egen uavhengighet til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget tok stilling til revisors egenerklæring om uavhengighet for å revidere 
kommunens årsregnskaper. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors erklæring om egen uavhengighet til orientering. 
 
 
Sak 37/22Revisjonsstrategi for 2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 30.11.2022 37/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors revisjonsstrategi til orientering. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Monica Nordvik Larsen, presenterte og besvarte 
spørsmål fra kontrollutvalget i forbindelse med strategi for gjennomføring av revisjon av 
regnskapsåret 2022. 
  
Revisors presentasjon legges ved protokollen. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors revisjonsstrategi til orientering. 
 
 
Sak 38/22Forenklet etterlevelseskontroll 2022 - Risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 30.11.2022 38/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet 
etterlevelseskontroll til orientering. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Monica Nordvik Larsen, presenterte og besvarte 
spørsmål fra kontrollutvalget i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger som 
legges til grunn for forenklet etterlevelseskontroll. 
  
Revisors presentasjon legges ved protokollen. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet 
etterlevelseskontroll til orientering. 
 
 
Sak 39/22Møteplan for kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 30.11.2022 39/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til møteplan for 2023 og sender den til kommunestyret til 
orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget drøftet møteplan for 2023. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til møteplan for 2023 og sender den til kommunestyret til 
orientering. 
 
 
Sak 40/22Aktuelt fra utvalgene 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 30.11.2022 40/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets medlemmer redegjorde for hvert sitt utvalg om aktuelle saker til utvalget. 



  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering. 
 
 
Sak 41/22Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 30.11.2022 41/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk forelagt referatsaker til orientering. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Sak 42/22Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 30.11.2022 42/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ønsker å besøke Skaun ungdomsskole i kontrollutvalgets førstkommende 
møte. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker å besøke Skaun ungdomsskole i kontrollutvalgets førstkommende 
møte. 
 
 
Sak 43/22Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 30.11.2022 43/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 30.11.2022. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen i møtet. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 30.11.2022. 
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