
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Ørland kommune 

Arkivsak: 30/22 

Møtedato/tid: 11.02.2022 kl. 09:00-13:00 

Møtested: Rådhuset, møterom Kopparen 

Møtende medlemmer: 
Laila Selnes Lund 
Arild Tørum 
Hallgeir Grøntvedt, til stede i sak 1 og 2 
Anne Marie Melhuus 
Aud Leikvang 
Ole Martin Hågård 
Pål S. Johansen 
Andre møtende 
Ogne Undertun, Kopparn Utvikling AS, til stede i sak 1 
Marit Knutshaug Ervik, Ørland kommune, til stede i sak 1 og 2              
Geir I. Aune, til stede i sak 1 og 2 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag 

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Hallgeir Grøntvedt 
fikk permisjon fra kl. 11:30.  

Sakliste: 

Saksnr. Sakstittel 
01/22 Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget om Kopparn Utvikling AS 

02/22 Orientering om eiendomsskatt 

03/22 Invitasjon til å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Fosen Brann 
og redning 

04/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

05/22 Oppfølging av politiske saker 11.02.22 

06/22 Revisors timeleveranse i 2021 

07/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av prosjekt 

08/22 Referatsaker 

09/22 Eventuelt 

10/22 Godkjenning av møteprotokoll 



Sak 01/22 Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget om Kopparn 
Utvikling AS 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.02.2022 01/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens og styreleders redegjørelser til orientering. 

 
Behandling: 
Selskapets styreleder orienterte om selskapets historie og økonomi og om selskapets arbeid med 
å finansiere utbygging av ny kai. Det jobbes for å utnytte og samordne ressursene i kommunen 
bedre. Styreleder leverte i tillegg et notat til kontrollutvalget, notatet blir lagt ved protokollen fra 
møtet. 

Kommunens økonomisjef redegjorde for lønnsutbetalingene til selskapet, kommunen har ingen 
kostnader i denne forbindelsen. Utbetalingene gjøres på bakgrunn av vedtak i styret.  
Styremedlemmet som har fått utbetalinger via kommunen har hatt en stillingsandel i Bjugn 
kommune siden 2009-2010.  Styreleder opplyser at selskapet har ansett vedkommendes 
kompetanse som svært viktig. Ansettelsesforholdet ble overført til Kopparn AS gjennom et 
administrativt vedtak uten at styreleder ble involvert. 

Følgende omforente tillegg til vedtak ble lagt fram i møtet: 
Kontrollutvalget ber om at det gjennomføres en eierskapskontroll av eierskapet.  

Forslag til vedtak med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens og styreleders redegjørelser til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at det gjennomføres en eierskapskontroll av eierskapet. 

 

 
 

Sak 02/22 Orientering om eiendomsskatt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.02.2022 02/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved økonomisjefen orienterte om saken. Forslag til vedtak ble enstemmig 
vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 
 
  



Sak 03/22 Invitasjon til å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
av Fosen Brann og redning 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.02.2022 03/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget deltar i forvaltningsrevisjonen av Fosen brann og redningstjeneste. 
2. Kontrollutvalget i Åfjord kommune får fullmakt til å godkjenne prosjektplanen. 
3. Revisjon Midt-Norge bes lage en plan for eierskapskontroll av Fosen brann- og 

redningstjeneste for Ørland kontrollutvalg innen 17.03.2022. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget deltar i forvaltningsrevisjonen av Fosen brann og redningstjeneste. 
2. Kontrollutvalget i Åfjord kommune får fullmakt til å godkjenne prosjektplanen. 
3. Revisjon Midt-Norge bes lage en plan for eierskapskontroll av Fosen brann- og 

redningstjeneste for Ørland kontrollutvalg innen 17.03.2022. 

 

 

Sak 04/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.02.2022 04/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger årsmelding fram for kommunestyret med denne innstillinga: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 

 
Behandling: 
Årsmeldingen ble vedtatt med noen mindre redaksjonelle endringer. Enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger årsmelding fram for kommunestyret med denne innstillinga: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 

 

 

Sak 05/22 Oppfølging av politiske saker 11.02.22 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.02.2022 05/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om Sæterfjæra og om kommunen gjennom planprosessen 
har sikret grunnforholdene mot kvikkleireras. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om Sæterfjæra og om kommunen gjennom 
planprosessen har sikret grunnforholdene mot kvikkleireras. 
 

 

 



Sak 06/22 Revisors timeleveranse i 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.02.2022 06/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

 
Behandling: 
Utvalgets leder la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

 

 

Sak 07/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon - valg av prosjekt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.02.2022 07/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og bestiller 
forvaltningsrevisjon med tema ….  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en bestillingssak til møtet 25.03.2022. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker å bestille forvaltningsrevisjon av internkontroll på kommunalsjefnivå. 
Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon av 
internkontroll på kommunalsjefnivå i neste møte. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon av 
internkontroll på kommunalsjefnivå. 

 

 

Sak 08/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.02.2022 08/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Disse sakene ble lagt fram i møtet: 

1. Sekretariatets timeleveranse i 2021 
2. Ikke krav til begrunnelse av korona-erstatning 
3. Kommunal Rapport: Fastleger avviser Helseplattformen 
4. Debattinnlegg: Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 
 



Sak 09/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.02.2022 09/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Ingen saker fremmet. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 

 

 

Sak 10/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 11.02.2022 10/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 

 
Behandling: 
Protokoll ble lagt fram i møtet. Enstemmig godkjent. 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 

 
 
 
 


	Sakliste:

