
 

  

KONTROLLUTVALGET I 
HUSTADVIKA KOMMUNE 
  

MØTEPROTOKOLL 
Møte nr.: 5/20 
Møtedato: 02.10.2020 
Tid: Kl. 0830-1120 
Møtested: Formannskapssalen, Hustadvika rådhus 
Sak nr: 38/20 – 39/20 
Møteleder: Sigrid Gjendem Fjørtoft, leder (H) 
Møtende medlemmer: Jarle Ugelstad Klavenes (Ap) 

Arnfinn Magne Ugelstad (Sv) 
Jon Ivar Bøe (MDG) 

Forfall: Aud Oddrun Lindset Drågen, nestleder (Sp) 
Ikke møtt: Ingen 
Møtende vara: Kolbjørn Norvall Gaustad (Sp)  
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver 
Fra revisjonen: Ingen 
Av øvrige møtte: Tove Henøen, ordfører 

Per Sverre Ersvik, kommunedirektør 
 

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.  Det framkom ingen merknader til innkalling og 
sakliste.  Innkalling og sakliste ble godkjent.   
 
TIL BEHANDLING: 
 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

 

PS 38/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.SEPTEMBER 2020 

PS 39/20 FORSKRIFT OM ARBEIDSGODTGJØRING, GODTGJØRING VED FRIKJØP, 
ETTERGODTGJØRING TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER, 
PENSJONSORDNING, SYKEPENGER FOR FOLKEVALGTE I HUSTADVIKA 
KOMMUNE  

 

PS 38/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.SEPTEMBER 2020 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Protokollen fra møte 18.september 2020 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen fra møte 18.september 2020, velges: 
1.  Arnfinn Magne Ugelstad 
2.  Jon Ivar Bøe 
 
 
 
 



 

Kontrollutvalgets behandling 
 
Protokollen er tidligere sendt ut til medlemmene for kommentarer.  Det er innkommet 
merknader som er korrigert i foreliggende protokoll.  Leder fremmet forslag om at 
protokollen fra møtet 18.september 2020 godkjennes og at Arnfinn Magne Ugelstad og Jon 
Ivar Bøe velges til å underskrive protokollen. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. 
(5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Protokollen fra møte 18.september 2020 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen fra møtet 18.september 2020, velges: 
1.  ……. 
2.  ……. 
 
 
 

PS 39/20 FORSKRIFT OM ARBEIDSGODTGJØRING, GODTGJØRING VED FRIKJØP, 
ETTERGODTGJØRING TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER, 
PENSJONSORDNING, SYKEPENGER FOR FOLKEVALGTE I HUSTADVIKA 
KOMMUNE 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget mener Forskrift om arbeidsgodtgjøring, godtgjøring ved frikjøp, 
ettergodtgjøring til ordfører og varaordfører, pensjonsordning, sykepenger for folkevalgte i 
Hustadvika kommune vedtatt av Hustadvika kommunestyre den 26.09.2019 i sak PS 09/2019, 
er innenfor regelverket i Kommuneloven og Forvaltningsloven. 
 
Kontrollutvalget mener Kommunedirektøren har utredet og opplyst saken, samt fulgt opp 
vedtaket i saken i tråd med Kommuneloven § 13-1.  
 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretær og leder redegjorde i forhold til bakgrunnen for saken.  Ordfører og 
kommunedirektør svarte på spørsmål fra utvalget.   
 
Jarle Ugelstad Klavenes fremmet et tilleggspunkt til innstillingen: 
Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere å revidere Forskrift om arbeidsgodtgjørelse, 
godtgjøring ved frikjøp, ettergodtgjøring til ordfører og varaordfører, pensjonsordning, 
sykepenger for folkevalgte i Hustadvika kommune, i den hensikt å unngå eventuelle 
uklarheter i vedtatt Forskrift. 
 
Kommunedirektør opplyste at Forskriften kommer til ny behandling i kommunestyret 
19.11.2020. 
 
Leder fremmet forslag om saken fra kontrollutvalget oversendes kommunestyret til 
behandling i møte 15.10.2020.  Der vil leder i kontrollutvalget møte for å redegjøre for 



 

kontrollutvalgets behandling der en vil trekke frem uklarheter i dagens forskrift som kan være 
gjenstand for tolking.  Dette kan være opplysninger som kommunestyret kan ta med seg i 
forkant av behandlingen av forskriften i møte 19.11.2020. 
 
Jarle Ugelstad Klavenes trakk på bakgrunn av dette forslag til tilleggspunkt. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen og forslag fra leder om 
at saken oversendes kommunestyret.  (5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget mener Forskrift om arbeidsgodtgjøring, godtgjøring ved frikjøp, 
ettergodtgjøring til ordfører og varaordfører, pensjonsordning, sykepenger for folkevalgte i 
Hustadvika kommune vedtatt av Hustadvika kommunestyret den 26.09.2019 i sak PS 
09/2019, er innenfor regelverket i Kommuneloven og Forvaltningsloven. 
 
Kontrollutvalget mener Kommunedirektøren har utredet og opplyst saken, samt fulgt opp 
vedtaket i saken i tråd med Kommuneloven § 13-1.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sigrid Gjendem Fjørtoft 
leder 

  
 

Kolbjørn Norvall Gaustad 
varamedlem 

  
 

Jarle Ugelstad Klavenes 
medlem 

     
     

Jon Ivar Bøe  
medlem 

 
 
 
 
 
 

 Arnfinn Magne Ugelstad 
medlem 

  

Sveinung Talberg     
sekretær     
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