Møtebok - Kontrollutvalget i Åfjord kommune.
J nr: KU Å 04/20

Møtested

Møtedato

Åfjord rådhus

03.02.2020

Fra kl.

Til kl.

11.00

14.05

Møteleder

Kontrollutvalgsleder Hanne Skjæggestad

Møteinnkalling

Skriftlig innkalling av 27.01.2020

Møtende medlemmer

Hanne Skjæggestad
Hartly Thun
Arne P Selnes
Odd Bratland
Hanne Marie Frønes Eian (varslet)

Fraværende medlemmer

Møtende varamedl.
______________________ ________________________________________
Rådmann i Åfjord kommune
Økonomisjef i Åfjord kommune
Andre møtende
Arvid Lund – sekretær
Beh. saker

01/20 – 04/20

Underskrifter

Hanne Skjæggestad

Lederen ønsket velkommen til møtet. Det var ingen merknader til innkallingen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Åfjord den 03.02.2020

01/20 ÅRSMELDING 2019 FRA KONTROLLUTVALGENE I ROAN KOMMUNE
OG ÅFJORD KOMMUNE
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget skal ihht § 77 i kommuneloven og forskriftene for kontrollutvalg gi
sin årsmelding til kommunestyret.
Årsmeldingen sendes frem for politisk behandling.
Behandling i kontrollutvalget:
Utvalget behandlet årsmeldingene 2019 fra kontrollutvalgene i Roan kommune og
Åfjord kommune.
Vedtak:
 Kontrollutvalget vedtok årsmeldingen 2019 fra kontrollutvalgene i Roan
kommune og Åfjord kommune.
 Saken sendes frem til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar årsmeldingen 2019 fra kontrollutvalgene i Roan kommune
og Åfjord kommune til orientering

02/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I 2020
- KONTROLLUTVALGET I ÅFJORD KOMMUNE
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon
og eierskapskontroll, planen skal dekke valgperioden og den skal fastsettes av
kommunestyret.
I løpet av 2020 skal Revisjon Midt-Norge utarbeide en overordnet analyse for
kommunen som skal danne grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll. For å opprettholde fremdriften hva gjelder eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon i 2020 viderefører vi tidligere plan.
Overordnet analyse skal i henhold til plan legges frem for kontrollutvalget før
sommeren 2020.
Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget vedtar videreføring av tidligere planplan.
Vedtak:
Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i
2020.
Forvaltningsrevisjon:
2020: Barnevern – internkontroll i Åfjord kommune.
Eierskapskontroll:
2020: Fosen renovasjon IKS
Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling som vedtak.

03/20 MØTEPLAN 2020 FOR KONTROLLUTVALGET I ÅFJORD KOMMUNE
Saksopplysninger:
Møteplan 2020 for kommunestyret og formannskap i Åfjord kommune er lagt til grunn
og er styrende for kontrollutvalget sin møteplan for 2020.
Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget besluttet egen møteplan for 2020.
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Vedtak:
Møteplan 2020 for kontrollutvalget i Åfjord kommune er:
Mandag 3. februar 2020, kl 1100
Mandag 23. mars 2020, kl 1100
Mandag 4. mai 2020, kl 1100
Mandag 8. juni 2020, kl 1100
Mandag 24. august 2020, kl 1100
Mandag 19. oktober 2020, kl 1100
Mandag 23. november 2020, kl 1100
Møtene gjennomføres på Rådhuset i Åfjord.
04/20 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Saksopplysninger:
Sekretær orienterte om mål og hensikt med saken, en sak som settes opp til alle
møter.
Kontrollutvalget tar opp aktuelle saker og avgjør videre oppfølging/behandling
i utvalget.
Behandling:
Aktuelle saker ble omtalt.
Vedtak:
Administrasjon innkalles til neste møte for å orientere om følgende saker:
 Fosen kysthavn
o Utbygging i tilknytning til havn?
o Kontroll med bruk av havna?
 Status skole – oppfølging fra 2019
 Prosjekt nytt sykehjem i Roan.
Status i forhold til tidsplan og økonomi.
Orienteringer / Drøftinger:
Orienteringer:
Administrasjon orienterte om følgende saker:
 Avtale med Trøndelag fylkeskommune om nye VG skole i Åfjord.
Oppsummering av hva dette innebærer for kommunen. (Økonomi, flyttinger og
tidsakse/hendelser.)
Rådmann orienterte om avtalen.
Avtalen er vedtatt av fylkestinget i Trøndelag og kommunestyret i Åfjord desember
2019.
Skolen skal være ferdig høsten 2021. Samlokalisering med badeanlegg medføre
rivning av rådhuset. Flytting fra rådhuset til «nytt rådhus» i løpet av sommeren 2020.
Stram tidsplan – kan gjennomføres.
 Selvkostområdene vann og avløp – ny kommune.
o Harmonisering ifm sammenslåing av kommunene.
o Overgangsperiode
Økonomisjef orienterte om status. Tiltak for å harmonisere avgiftsnivå innen vann og
avløp er iverksatt.
Fond bygges ned ved å redusere avgiftene i noen perioder.
Oppgaven nå er å avdekke/finne investeringsbehovene ved de enkelte vann- og
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avløpsanleggene. Status i forhold til krav/behov – gir investeringsbehovene – plan for
investeringer i VA-anlegg.

Leder orienterte:
 Orientering om kontrollutvalgskonferanse 2020.
Leder og O Bratland orienterte om konferansen.
Nyttig læring og motiverende for arbeidet i kontrollutvalget.
Drøftinger:
 Informasjon om kontrollutvalget på kommunen sin hjemmeside.
Forslag legges frem i neste møte.
 Forholdet til presse.
En gjennomgang av hvem gjør hva i forhold til pressen.

Neste møte:

Åfjord rådhus 23. mars 2020, kl 11.00.

Hanne Skjæggestad (sign)
Leder

Arvid Lund
referent

