
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Ørland kommune 
 
Arkivsak: 22/72 
Møtedato/tid: 25.03.2022 kl. 09:00-11:45 
Møtested: Kulturforetaket Roret, møterom Yrjar 
 
 
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, Ørland kommune, til stede i sak 12 og 13 
Geir Aune, Ørland kommune, til stede i sak 12-14 
Thomas Engen, Ørland kommune, til stede i sak 12-14 
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 15 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i denne 
rekkefølgen: 12-14, 11, 15, 17, 16. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
11/22 Referatsaker 
12/22 Årsregnskap og årsberetning for 2021 - status for arbeidet 
13/22 Sæterfjæra - orientering om status 
14/22 Teknisk områdes rutiner for svar til publikum - orientering 
15/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - internkontroll 
16/22 Godkjenning av møteprotokoll 
17/22 Eventuelt 
 
 
 
 
  



Sak 11/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 25.03.2022 11/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet la fram disse referatsakene: 

1. Melding om politisk vedtak: Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsmelding 
2. Bernt svarer: 

a. Om ordførers vetorett ved behandling av saker i kontrollutvalget 
b. Om siling av saksdokumenter på nett 

3. NKRF: Program for fagsamling for kontrollutvalg, 20.-21. april 
4. FKT: Program for fagsamling og årsmøte, 8.-9. juni 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 12/22 Årsregnskap og årsberetning for 2021 - status for arbeidet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 25.03.2022 12/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved økonomisjefen orienterte. Kommuneregnskapet og regnskapet for 
kulturforetaktet Roret ble levert tre dager etter fristen. Regnskapsresultatet er positivt. Forslag til 
vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 13/22 Sæterfjæra - orientering om status 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 25.03.2022 13/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved kommunalsjef Thomas Engen gikk gjennom den skriftlige redegjørelsen 
og svarte på spørsmål. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
  



Sak 14/22 Teknisk områdes rutiner for svar til publikum - orientering 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 25.03.2022 14/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved kommunalsjef Thomas Engen orienterte og svarte på spørsmål. 
Kontrollutvalget merker seg at kommunen ikke har rutiner for å sende ut foreløpige svar på 
teknisk område. Temaet er aktuelt i forbindelse med forvaltningsrevisjonen av internkontroll. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 15/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - internkontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 25.03.2022 15/22 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema internkontroll. 
Undersøkelsen skal gjennomføres på kommunalsjefnivå og omfatte alle sektorer.  

2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en prosjektplan for arbeidet 
innen 22.04.2022.  

 
Behandling: 
Sekretariatet la fram saken. Oppdragsansvarlig revisor Tor Arne Stubbe skisserte hvordan 
undersøkelsen kan legges opp. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema internkontroll. Undersøkelsen 
skal gjennomføres på kommunalsjefnivå og omfatte alle sektorer.  

2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en prosjektplan for arbeidet innen 
22.04.2022.  

 
 
Sak 16/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 25.03.2022 16/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
Protokollen ble lagt fram i møtet. Enstemmig godkjent. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
  



Sak 17/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 25.03.2022 17/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder orienterte om mulig skifte av leder i kontrollutvalget i forbindelse med 
nyvalg av ordfører. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

