
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Ørland kommune 
 
Arkivsak:  
Møtedato/tid: 02.12.2022kl. 09:00-12:45 
Møtested: Rådhuset, møterom Kopparen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

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

 
Andre møtende: 

 

Marit Knutshaug Ervik, kommunedirektør, til stede i sak 47  
Thomas Engen, kommunalsjef, til stede i sak 47  
Petra Roodbol-Mekkes, plansjef, til stede i sak 47  
Arne Nordgård, saksbehandler, til stede i sak 47  
Merete Montero, til stede i sake 47-49  
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag  

 
 
Merknader:Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
47/22 Orientering om støybestemmelsen i reguleringsplan for Brekstad 
48/22 Rapport fra eierskapskontroll av Kopparn Utvikling AS 
49/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - økonomisk sosialhjelp 
50/22 Oppfølging av politiske saker 02.12.2022 
51/22 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 
52/22 Referatsaker 
53/22 Eventuelt 
54/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 47/22 Orientering om støybestemmelsen i reguleringsplan for 
Brekstad 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 02.12.2022 47/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren v/leder for plan og forvaltning, Petra Roodbol-Mekkes, orienterte og 
svarte på spørsmål. Kontrollutvalget diskuterte mulighetene i en forvaltningsrevisjon.  
 
Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:  
Kontrollutvalget ønsker å bestille en forvaltningsrevisjon av reguleringplan for Ørland 
flystasjon, reguleringsbestemmelse 4.0.8 krav til innendørs støy. Sekretariatet bes legge 
fram en bestillingssak i utvalgets neste møte.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker å bestille en forvaltningsrevisjon av reguleringplan for Ørland 
flystasjon, reguleringsbestemmelse 4.0.8 krav til innendørs støy. Sekretariatet bes legge 
fram en bestillingssak i utvalgets neste møte.  
 
Sak 48/22 Rapport fra eierskapskontroll av Kopparn Utvikling AS 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 02.12.2022 48/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
a. Kommunestyret bør vurdere hensiktsmessigheten av hvem som har hvilke 

roller i selskapet  
b. Kommunestyret bør vurdere om det ønsker mer opplæring om eierstyring 
c. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  

i. legge opp til jevnlig dialog med selskapet om behovet for å 
gjennomføre eiermøter 

ii. legge fram årlig oppdatert selskapsinformasjon i eiermeldingen 
d. Kommunestyret ber generalforsamlingen om å: 

i. etablere en valgkomite og vedtektsfeste retningslinjer for komiteen 
ii. etablere retningslinjer for håndtering av habilitet i selskapet 
iii. vedtektsfeste utvidet innkallingsfrist til generalforsamlingen, for å 

sikre at man har mulighet for å behandle innkallingen politisk før 
generalforsamlingen 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å rapportere om hvordan vedtaket er 
fulgt opp innen utgangen av 2023. 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor, Merete Montero, Revisjon Midt-Norge, orienterte om de viktigste 
resultatene samt konklusjoner og anbefalinger. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 
nytt omforent punkt c) iii: legge møtepapirer til styret i Kopparn Utvikling AS som vedlegg til 
innkallingene til kommunestyret.  
  
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
a. Kommunestyret bør vurdere hensiktsmessigheten av hvem som har hvilke 

roller i selskapet  



b. Kommunestyret bør vurdere om det ønsker mer opplæring om eierstyring 
c. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  

i. legge opp til jevnlig dialog med selskapet om behovet for å 
gjennomføre eiermøter 

ii. legge fram årlig oppdatert selskapsinformasjon i eiermeldingen 
iii. legge møtepapirer til styret i Kopparn Utvikling AS som vedlegg til 

innkallingene til kommunestyret.  
d. Kommunestyret ber generalforsamlingen om å: 

i. etablere en valgkomite og vedtektsfeste retningslinjer for komiteen 
ii. etablere retningslinjer for håndtering av habilitet i selskapet 
iii. vedtektsfeste utvidet innkallingsfrist til generalforsamlingen, for å 

sikre at man har mulighet for å behandle innkallingen politisk før 
generalforsamlingen 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å rapportere om hvordan vedtaket er 
fulgt opp innen utgangen av 2023. 

  
Sak 49/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - økonomisk sosialhjelp 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 02.12.2022 49/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema økonomisk sosialhjelp. 
2. Revisjonen bes sende prosjektplanen med forslag til problemstillinger, ressursramme 

og leveringstidspunkt til sekretariatet innen 01.02.2023. 
 
Behandling: 
Sekretariatet la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema økonomisk sosialhjelp. 
2. Revisjonen bes sende prosjektplanen med forslag til problemstillinger, ressursramme 

og leveringstidspunkt til sekretariatet innen 01.02.2023. 
 
Sak 50/22 Oppfølging av politiske saker 02.12.2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 02.12.2022 50/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget drøftet aktuelle saker.  
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
Sak 51/22 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 02.12.2022 51/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslag til års- og møteplan og sender den til kommunestyret til 
orientering. 
 



Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar forslag til års- og møteplan og sender den til kommunestyret til 
orientering. 
 
Sak 52/22Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 02.12.2022 52/22 

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

1. Kommunal Rapport: Møteboka skal inneholde opplysninger om hvilke vedtak som ble 
fattet 

2. FKTs fagkonferanse i Trondheim 2023 og NKRFs kontrollutvalgskonferanse på 
Gardermoen  

3. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 31.jan-1.feb. 2023 
4. Kommunesektorens etikkutvalg: Åpenhet i kontakt mellom folkevalgte og ansatte 
5. Riksrevisjonen: Store mangler i barenvernets dokumentasjon 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Sak 53/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 02.12.2022 53/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken fremmes uten forslag til vedtak.  
 
Behandling: 
Ingen saker fremmet. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
Sak 54/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 02.12.2022 54/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
Protokollen ble lagt fram i møtet. Enstemmig godkjent. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 



 
 


	Sakliste:

