
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 
 
Arkivsak: 22/70 
Møtedato/tid: 27.04.2022 kl 09:00-12:15 
Møtested: Kommunestyresalen, Rissa Rådhus 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kurt Myrabakk, leder  
Espen Andresen, nestleder  
Veronica Moan Myran  
Randi Sollie Denstad  
Hauk Paulsen  
 
Andre møtende: 

 

Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
Øyvind Lindseth, Avdelingsleder/arkivleder Indre Fosen kommune (til stede i sak 19) 
Kjetil Mjøsund, kommunedirektør Indre Fosen kommune (til stede i sak 19 og 20) 
Bjørnar Buhaug, ordfører Indre Fosen kommune (til stede i sak 19-24) 
Marius Johnsborg, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge (til stede i sak 21) 

 

  
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Utvalgsmedlem Veronica Myran var forsinket og kom ca. 09:30. Myran deltok derfor ikke i 
sak 19.  
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
19/22 Orientering fra kommunedirektøren - Kommunens rutiner for behandling av 

innsynsbegjæringer mm. 
20/22 Orientering fra ordfører - kommunens vurdering av møteoffentlighet ifbm 

avholdt lukket møte 
21/22 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon internkontroll 
22/22 Virksomhetsbesøk IF Jobb AS 
23/22 Henvendelse fra innbygger - forespørsel om lovlighetsvurdering av byggesak 
24/22 Orientering om kommunestyrets sak 31/22 - Undersøkelse av VGS-prosjektetet 

i Vanvikan 
25/22 Referatsaker 
26/22 Eventuelt 
27/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 19/22 Orientering fra kommunedirektøren - Kommunens rutiner for 
behandling av innsynsbegjæringer mm.  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.04.2022 19/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder innledet.  
 
Kommunedirektøren og Øyvind Lindseth, avdelingsleder/arkivleder, ga en orientering om 
kommunens rutiner for å behandle innsynsbegjæringer og rutiner for arkivering. Det ble også 
orientert om kommunens vurdering knyttet til innsynsbehandlingen i Agnes-saken. Ordføreren 
orienterte om sine vurderinger og hans rolle i Agnes-saken. Det ble understreket at politisk 
ledelse ikke tok del i innsynsbehandlingen.  
Kommunedirektøren og arkivleder svarte på spørsmål fra utvalget. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
Sak 20/22 Orientering fra ordfører - kommunens vurdering av 
møteoffentlighet ifbm avholdt lukket møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.04.2022 20/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Behandling: 
Ordfører ga en orientering av hans vurdering knyttet til møteoffentlighet når det gjelder det 
avholdte møtet og svarte på spørsmål fra utvalget. Kontrollutvalget mente at gjennomføringen av 
møtet ikke var i tråd med god forvaltningsskikk jf, Bernts kommentarer til kommuneloven.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
 
Sak 21/22 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon internkontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.04.2022 21/22 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen blir revidert i henhold til de opplysninger 
som fremkom i møtet.  

2. Revisjonen reviderer rammen på timebruk om nødvendig og tidspunkt for når 
rapporten skal være ferdigstilt.  



3. Revidert prosjektplan leveres sekretariatet innen 13. mai 2022. 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Marius Johnsborg ga en orientering om prosjektplanen og 
svarte på spørsmål fra utvalget.  
Kontrollutvalget diskuterte. Det er viktig at rapporten svarer ut de spørsmålene kontrollutvalget 
har satt opp.   
 
Omforent forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre 
forvaltningsrevisjonen med de innspill som fremkom i møtet innenfor en ressursramme på 
400 timer med leveringstidspunkt 04.11.2022. 

2. Problemstilling 1 endres til "I hvilken grad har Indre Fosen et godt kontrollmiljø?" 
 
Enstemmig.  
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre 
forvaltningsrevisjonen med de innspill som fremkom i møtet innenfor en 
ressursramme på 400 timer med leveringstidspunkt 04.11.2022. 

2. Problemstilling 1 endres til "I hvilken grad har Indre Fosen et godt kontrollmiljø?" 
 
 
 
Sak 22/22 Virksomhetsbesøk IF Jobb AS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.04.2022 22/22 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte tidsplanen.  
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere kommunedirektøren til 

virksomhetsbesøket.  

 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte.  
 
Utvalget ønsker å gjøre følgende endringer i tidsplanen: 
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 
 
Omforent forslag til vedtak : 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte tidsplanen med de endringer som fremkom i 
møtet.  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere kommunedirektøren, ordfører, bedriftens 
tillitsvalgt og verneombud til virksomhetsbesøket.  

Enstemmig. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte tidsplanen med de endringer som fremkom i 
møtet.  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere kommunedirektøren, ordfører, bedriftens 



tillitsvalgt og verneombud til virksomhetsbesøket.  

 
 
 
 
 
Sak 23/22 Henvendelse fra innbygger - forespørsel om 
lovlighetsvurdering av byggesak 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.04.2022 23/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering.  
 
Behandling: 
Sekretariatet redegjorde for henvendelsen.  
Ordfører kommenterte.  
 
Kontrollutvalget diskuterte.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget behandler ikke enkeltsaker. Kontrollutvalget presiserer at byggesaksbehandling 
på systemnivå i Indre Fosen kommune er en del av plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Enstemmig.  
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget behandler ikke enkeltsaker. Kontrollutvalget presiserer at byggesaksbehandling 
på systemnivå i Indre Fosen kommune er en del av plan for forvaltningsrevisjon.  
 
 
 
Sak 24/22 Orientering om kommunestyrets sak 31/22 - Undersøkelse av 
VGS-prosjektetet i Vanvikan 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.04.2022 24/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder orienterte om saken og behandlingen i kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget diskuterte. Hauk Paulsen hadde divergerende oppfatning av saken.  
 
Forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer for og 1 stemmer (Paulsen) mot. 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
 



Sak 25/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.04.2022 25/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte kort sakene.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Sak 26/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.04.2022 26/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder orienterte om at han vil delta på seminar om antikorrupsjon i regi av KS 
28. april.  
 
Vedtak: 
ingen vedtak fattet.  
 
 
 
Sak 27/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 27.04.2022 27/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

