
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Ørland kommune 
 
Arkivsak: 22/179 
Møtedato/tid: 09.09.2022 kl 09:00-13:00 
Møtested: Rådhuset, møterom Kopparen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Laila Selnes Lund, møteleder   
Arild Tørum   
Hallgeir Grøntvedt   
Anne Marie Melhuus   
Aud Leikvang   
Ole Martin Hågård   
Pål S. Johansen   

 
Andre møtende: 
Marit Knutshaug Ervik,kommunedirektør, til stede i sak 34 
Geir I. Aune, kommunalsjef for økonomi og finans, til stede i sak 32 og 34 
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak  33/22 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 34, 32, 33, 35-37, 39, 40 og 38. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
32/22 Orientering om selvkostområdet 
33/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon - kvalitet i hjemmetjenestene 
34/22 Orientering om kommunestyrets behandling av søknad om fritak/etterlønn 
35/22 Oppfølging av politiske saker 
36/22 Referatsaker 
37/22 Eventuelt 
38/22 Godkjenning av møteprotokoll 
39/22 Forenklet etterlevelseskontroll  
40/22 Kontrollutvalgets budsjett for 2023 

 
 
 
 
  



Sak 32/22 Orientering om selvkostområdet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 09.09.2022 32/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved kommunalsjef for økonomi og finans, Geir Aune, orienterte om 
selvkostområdet og hvordan kommunen beregner selvkost på teknisk område. Forslag til 
vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 33/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon - kvalitet i hjemmetjenestene 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 09.09.2022 33/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten til orientering. 
Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med denne innstillingen: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  
a. umiddelbart gjennomføre et fullt farmasøytisk tilsyn i hjemmetjenesten, og 

sikre at legemiddelhåndteringen tilfredsstiller nasjonale retningslinjer. 
b. sikre god praksis for oppfølging av ernæringsmessig risiko hos 

hjemmeboende brukere.  
c. styrke det systematiske arbeidet med ledelse og kvalitetsforbedring 

(internkontroll) i hjemmetjenesten.  
2. Kommunedirektøren bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om oppfølgingen av 

rapporten innen 31.03.2023.  
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe i Revisjon Midt-Norge orienterte om rapporten og svarte 
på spørsmål. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.   
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten til orientering. 
Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med denne innstillingen: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  
a. umiddelbart gjennomføre et fullt farmasøytisk tilsyn i hjemmetjenesten, og 

sikre at legemiddelhåndteringen tilfredsstiller nasjonale retningslinjer. 
b. sikre god praksis for oppfølging av ernæringsmessig risiko hos 

hjemmeboende brukere.  
c. styrke det systematiske arbeidet med ledelse og kvalitetsforbedring 

(internkontroll) i hjemmetjenesten.  
2. Kommunedirektøren bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om oppfølgingen av 

rapporten innen 31.03.2023.   
 
  



Sak 34/22 Orientering om kommunestyrets behandling av søknad om 
fritak/etterlønn 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 09.09.2022 34/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kommunedirektør Marit Ervik orienterte om sin saksutredning av søknaden fra tidligere 
ordfører. Kommunedirektøren opplyste at artikkelen i Kommunal Rapport ble gjengitt i 
kommunestyret av en kommunestyrerepresentant da kommunestyret valgte ny ordfører. I 
etterkant av vedtaket har det ikke kommet inn forslag om lovlighetskontroll fra 
kommunestyrets medlemmer. Kommunedirektøren forholder seg til kommunestyrets vedtak. 
 
Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: Kontrollutvalget tar 
kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Sak 35/22 Oppfølging av politiske saker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 09.09.2022 35/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen oppfølging av politiske saker. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
Sak 36/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 09.09.2022 36/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet la fram disse referatsakene: 

1. Rapport fra tilsyn med vedtak om spesialundervisning. 
2. Helseplattformen brøt forskrift 
3. Ytringsfriheten kan ikke begrenses mer for folkevalgte enn for andre. 

Kontrollutvalget tar stilling til oppfølging av tilsynet med vedtak om spesialundervisning når 
kommunens tilbakemelding foreligger i november -22. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
  



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Sak 37/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 09.09.2022 37/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
Det oppsatte møtet 7. oktober flyttes til Brekstad.   
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
Sak 38/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 09.09.2022 38/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
  
 
 
Behandling: 
Protokollen ble lest opp i møtet. Enstemmig godkjent. 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes.      
 
Sak 39/22 Forenklet etterlevelseskontroll  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 09.09.2022 39/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
  



Sak 40/22 Kontrollutvalgets budsjett for 2023 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 09.09.2022 40/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til det foreslåtte budsjettet for kontrollarbeidet for 2023, med en 
total ramme på kr 1.597.900. 
  
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til det foreslåtte budsjettet for kontrollarbeidet for 2023, med en 
total ramme på kr 1.597.900. 
  
 
 
 


	Sakliste:

