
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 
 
Arkivsak: 23/55 
Møtedato/tid: 15.02.2023 kl 10:00 
Møtested: Møterom Yttersian, Herredshuset 
 
Møtende medlemmer: 

 

Per Johan Gundersen   
Nils Reidar Burøy   
Paul Kristian Sandvik   
Sten Kristian Røvik (vara for Todal)   
Ragnhild Strømme (vara for Vie)    
 
Forfall: 

 

Ola Vie   
Oddveig Todal   
 
Andre møtende: 
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Bestilling av eierskapskontroll 
02/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 
03/23 Aktuelt fra utvalgene 15.2.23 
04/23 Referatsaker 
05/23 Eventuelt 
06/23 Godkjenning av møteprotokoll 15.2.23 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Bestilling av eierskapskontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 15.02.2023 01/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av følgende selskap:  
  
Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og 
leveringstidspunkt til neste kontrollutvalgsmøte. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte hvilket selskap de ønsker å bestille en eierskapskontroll av.  
Utvalget ønsker en eierskapskontroll av TrønderEnergi AS, ettersom det er opprettet flere 
datter/ underselskap de siste årene. 
  
Omforent forslag til vedtak:  
  
Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av følgende selskap:  
TrønderEnergi AS. 
 
Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og 
leveringstidspunkt til neste kontrollutvalgsmøte. 
  
Utvalget ønsker å få en orientering om kommunens eierskap i TrønderEnergi AS og 
tilhørende selskap. Utvalget ønsker en orientering om kommunens eierforhold etter 
oppdeling.  
 
Vedtak: 
 Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll av følgende selskap:  
TrønderEnergi AS. 
 
Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og 
leveringstidspunkt til neste kontrollutvalgsmøte. 
 
Utvalget ønsker å få en orientering om kommunens eierskap i TrønderEnergi AS og 
tilhørende selskap. Utvalget ønsker en orientering om kommunens eierforhold etter 
oppdeling.  
 

 
Sak 02/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 15.02.2023 02/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2022. Utvalget legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling:  
  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte årsmelding 2022.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 



Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2022. Utvalget legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling:  
  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering. 
 

 
 
Sak 03/23 Aktuelt fra utvalgene 15.2.23 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 15.02.2023 03/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.  
 
Behandling: 
Utvalget orienterte om følgende: 
 
Administrasjonsutvalget har blant annet behandlet Frøyapakken 2023 hvor målet er å 
rekruttere og beholde ansatte i kommunen.  
 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester har blant annet behandlet 
kommunedirektørens høringsuttalelse til foreslått endring i forskrift om overføring av 
myndighet til kommunene.   
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
  
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.  
 

 
Sak 04/23 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 15.02.2023 04/23 
 
 
Behandling: 
Utvalget drøftet referatsakene. 
 
Omforent forsalg til vedtak:  
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
 

 
Sak 05/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 15.02.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
Behandling: 
Utvalget drøftet kommunens økonomiske status.  
  



Omforent forslag til vedtak: 
 
Utvalget ønsker at kommunedirektøren orienterer om følgende: 

• Status for saksbehandling og utgraving ved YX-tomta. 
• Kommunens økonomiske risikovurdering.  

  
Vedtak: 
Utvalget ønsker at kommunedirektøren orienterer om følgende: 

• Status for saksbehandling og utgraving ved YX-tomta. 
• Kommunens økonomiske risikovurdering.  

 

 
Sak 06/23 Godkjenning av møteprotokoll 15.2.23 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 15.02.2023 06/23 
 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.2.23, godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.2.23, godkjennes. 
 

 
 
 


	Sakliste:

