
 
 

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Grong kommune 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 29.10.2018 Kl 09:00 
Møtested: Kommunehuset 

 
Møtedeltakere: 
Berit Blengsli 
Torbjørn Østerås 
Tone Fornes 
 
Forfall: 
 
 
 
 
 
 
 
Sak nr. 18/18 utgår.  
 
 
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31. 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/Jorunn Sund på telefon 959 85 828, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no  
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Trondheim/Steinkjer, 25.10.2018 
 
 
Berit Blengsli (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Jorunn Sund 
Førstekonsulent 
Konsek Trøndelag IKS 

 
  



Sakliste 
 
Saksnr. Sakstittel 
21/18 Årsplan 2019 
22/18 Forvaltningsrevisjon knyttet til flykningertjensten. 
 
 
 



  
Årsplan 2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 29.10.2018 21/18 
 
Saksbehandler Einar Sandlund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 18/386 - 1 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2019. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering 

 
 
 
Saksutredning 
Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2019 følger vedlagt. Årsplanen for 2019 
samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. 
Planen er ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 4 
møter i 2019, samme antall som i planen for inneværende år.  
 
Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i 
løpet av året, jfr. tabellen bakerst i planen. Kontrollutvalget må uansett ha rom til å 
omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom året. Av 
viktige dokumenter som ligger til grunn for årsplanen er Plan for forvaltningsrevisjon og Plan 
for selskapskontroll.   
 
Årsplanen vedtas av kontrollutavlget selv og sendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering 
Utkastet til årsplanen legges frem for utvalget til behandling  og anbefales vedtatt med de 
endringer som kontrollutvalget selv finner å gjøre. 
 
 
 
 
 
 



  
Forvaltningsrevisjon knyttet til flykningertjensten.  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 29.10.2018 22/18 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 18/242 - 13 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Saksutredning 
 
Kontrollutvalget ga i siste kontrollutvalgsmøte den 2.august 2018 et ønske om en dialog med 
revisor før igangsettelse av forvaltningsprosjektet flyktningetjenesten og BEEM. (boenhet for 
enslige mindreårige) 
 
 
Kontrollutvalget selv har tatt opp problemstillinger som: 

· Finnes det avtalte retningslinjer for flykninger + BEEM som er avtalt i 
kommunestyre? Gjennomføres disse? 

· Tar kommunen vare på sine forpliktelser ovenfor brukerne. 
· Får flykninger + BEEM de tjenester de har krav på i forhold til lov og retningslinjer. 

 
 
Forvaltningsrevisor har bekreftet at han kommer, og det legges opp til en dialog rundt 
problemstillinger i møte. 
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