
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 
 
Arkivsak: 22/98 
Møtedato/tid: 02.05.2022 kl 10:00 – 13:00 
Møtested: Kakkenstua 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Per Johan Gundersen  
Svein Viggo Johansen  
Oddveig Todal  
Ola Vie  
Paul Kristian Sandvik  
 
Andre møtende: 
Roger Antonsen, økonomisjef (sak 15 – 19) 
Elin Karpinski Strandheim, virksomhetsleder kultur og idrett (sak 18) 
Renate Sandvik, kommuneoverlege (sak 19) 
Monika Larsen, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 15 – 19) 
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS  
 
 
Merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 18, 19, 15, 16, 17, 20 - 23 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
15/22 Kontrollutvalgets uttalelse til Frøya kommunes årsregnskap og årsberetning for 

2021 
16/22 Orientering om kjøp av Frøya ungdomsskole 
17/22 Orientering om kommunens avtale med Abakus 
18/22 Orientering om kommunens kulturminneforvaltning 
19/22 Orientering om kommunens legedekning 
20/22 Aktuelt fra utvalgene 2.5.22 
21/22 Referatsaker 
22/22 Eventuelt 
23/22 Godkjenning av møteprotokoll 2.5.22 
 
 
 
 
  



Sak 15/22 Kontrollutvalgets uttalelse til Frøya kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.05.2022 15/22 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 
fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetning. 

 
 
Behandling: 
Kommunens økonomisjef, Roger Antonsen, orienterte kontrollutvalget. Antonsen orienterte blant 
annet om følgende:   
• Kommunen har handlingsregler for investering 
• Kommunen bruker Compilo for internkontroll 
• Pensjonskostnadene ble høyere enn forutsett  
• Kommunen har høy rentebærende gjeld 
• Kommunen har en høy arbeidskapital 
• Årsregnskap og årsberetning er tilgjengelig på Fremsikt: 

https://pub.framsikt.net/2021/froya/mr-202112-arsfr/ 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Monica Larsen orienterte utvalget om den gjennomførte 
regnskapsrevisjonen.  
 
Antonsen og Larsen svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 
fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetning. 

 
 
 
Sak 16/22 Orientering om kjøp av Frøya ungdomsskole 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.05.2022 16/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Roger Antonsen orienterte kontrollutvalget om vurderingene som ble gjort ved kjøp av Frøya 
ungdomsskole. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpub.framsikt.net%2F2021%2Ffroya%2Fmr-202112-arsfr%2F&data=04%7C01%7Chelene.hvidsten%40konsek.no%7C771e5a3b37b34bcf44ae08da133a682b%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637843439162329128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BXqUOZ%2B%2FqptuWe8sPXvKG%2Fk1heQh8QfBk0EUgqoRquM%3D&reserved=0


 
Sak 17/22 Orientering om kommunens avtale med Abakus 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.05.2022 17/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Behandling: 
Roger Antonsen orienterte kontrollutvalget om kommunens eierskap i Abakus.  
 
Kommunen skal behandle ny eierskapsmelding i kommunestyremøte 19. mai. Avtale om 
tjenestekjøp er signert. Kommunen har blant annet benyttet Abakus i forbindelse med 
advokatkjøp og innkjøp av medisinsk utstyr.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
Sak 18/22 Orientering om kommunens kulturminneforvaltning 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.05.2022 18/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering  
 
Behandling: 
Virksomhetsleder kultur og idrett, Elin Karpinski Strandheim, orienterte kontrollutvalget. 
Strandheim svarte også på spørsmål fra utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
Sak 19/22 Orientering om kommunens legedekning  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.05.2022 19/22 
 
Forslag til vedtak 
Her skrives forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kommuneoverlege, Renate Sandvik, orienterte kontrollutvalget om status på legedekning i 
kommunen. Kommunen har per i dag fire fastleger, og en turnuslege.  
 
Kommunen har to ubesatte hjemler, og disse er utlyst. Disse dekkes i dag opp av vikarer. 2800 
innbyggere i kommunen har per i dag ikke fastlege å forholde seg til.  
 
Kommunen har innført flere tiltak for å rekruttere og beholde fastleger. 
 
Omforent forslag til vedtak: 
 



Redegjørelsen tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Sak 20/22 Aktuelt fra utvalgene 2.5.22 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.05.2022 20/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering. 
 
Behandling: 
Ingen av utvalgsmedlemmene hadde noe nytt å melde fra utvalgene.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering. 
 
 
Sak 21/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.05.2022 21/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte om referatsakene.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
      
Sak 23/22 Godkjenning av møteprotokoll 2.5.22 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.05.2022 23/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 2.5.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 2.5.2022, godkjennes. 
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