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Deres ref:  Vår ref: LIER  2018/4675 Dato: 25.02.2020 

Melding om vedtak: Rapport fra kontrollutvalgets virksomhet for 
valgperioden 2015-2019 

Verdal kommunestyre behandlet nevnte i sak i møte 24. februar 2020 og vedtok følgende: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.  
 
Samlet saksframstilling av saken følger vedlagt.  
 
Dette til underretning.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Therese Ertsås 
Formannskapssekretær 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
 
  



Verdal kommune - Rådmannen Side 2 av 3 
 

Postadresse: Saksbehandler: Organisasjon: 
Postboks 24 Line Therese Ertsås Organisasjonsnr.  938587418 
7651  VERDAL line.ertsaas@verdal.kommune.no E-post:  postmottak@verdal.kommune.no 
Tlf. 74 04 82 00 Tlf.  47692392 Web: http://www.verdal.kommune.no 

 

Verdal kommune 
Samlet saksframstilling 

 

 
 

Rapport fra kontrollutvalgets virksomhet for valgperioden 2015-2019 
 
 

Saksbehandler:  
E-post:  
Tlf.:  

Jostein Grimstad 
jostein.grimstad@verdal.kommune.no 
958 48 148 
 

Arkivref: 
 2018/4675 - /  
 
 Saksordfører: (Ingen) 

 
Utvalg  Møtedato  Saksnr. 
Kommunestyre 24.02.2020 16/20 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.02.2020 - 16/2020  

BEHANDLING: 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.  
 
 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.  
 
 

Vedlegg: 
Rapport fra kontrollutvalgets virksomhet for valgperioden 2015-2019.  
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 

Saksopplysninger: 
Behandling i kontrollutvalget 14.10.2019: 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar rapporten fra kontrollutvalgets 
virksomhet for valgperioden 2015-2019 til orientering og legger den frem for nytt 
kommunestyre med følgende innstilling: 
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Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering. 
 
Vedlegg 
0005 Vedlegg - Rapport fra kontrollutvalgets virksomhet for valgperioden 2015-2019 
 
Behandling: 
Oversikt over saker behandlet i perioden oversendes utvalgets medlemmer og blir vedlagt 
rapporten. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten fra kontrollutvalgets virksomhet for valgperioden 2015-2019 
til orientering og legger den frem for nytt kommunestyre med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering. 
 
Saksutredning 
Kontrollutvalget utøver tilsynsfunksjonen på vegne av kommunestyret. Av de mest sentrale 
føringene som ligger til grunn for utvalgets arbeid er kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. 
 
Kontrollutvalget rapporterer løpende til kommunestyret om arbeidet de utfører, både 
gjennom årsmeldinger og ved framleggelse av rapporter om forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. I tillegg publiseres saksdokumenter og protokoller fra kontrollutvalgets 
møter på kontrollutvalgets hjemmeside. 
 
Kontrollutvalgets virksomhet i årene 2015-2019 er oppsummert i en egen rapport. Formålet 
er å gi en oversikt over saker, herunder gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller, orienteringer, årsmeldinger, uttalelser til årsregnskap, kursdeltakelse med 
mer som er behandlet av kontrollutvalget for perioden 2015 –2019. 
 
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt rapport om utvalgets virksomhet i valgperioden 
2015-2019. Eventuelle forslag til endringer i rapporten som fremkommer i kontrollutvalgets 
møte, innarbeides før de legges frem for endelig behandling i kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


