
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Grong kommune 
 
Arkivsak: 20/219  

Møtedato/tid: 13.02.2020 kl 09:00 – 11.00 

Møtested: Kommunehuset 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Vigdis Linmo  
Ottar Egil Heia  
Kjersti Kilskar  
Ola Marius Amdal  
Ivar Grong  

 
Forfall: 

 

 
Andre Møtende: 
Kommunedirektør, Bjørn Ståle Ålberg sak 01/20 
Konsek Trøndelag IKS, Jorunn Sund 

 

  
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Neste møte i kontrollutvalget er den 26.03.2020 oppstart Kl. 08.30 
Kommunedirektør innkalles til å orientere om: 

- kontroll av egne kommunal deponi. 
- kontrollutvalget ber kommunedirektøren gjennomgå smittevernplanen for Grong 

kommune i neste møte den 26.03.2020. 

 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/20 Orientering fra rådmannen 13.02.2020 

02/20 Referatsaken 13.02.2020 

03/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

04/20 Saksfremlegg vedr. planlegging av kontrollutvalgets arbeid med overordnet 
analyse 

05/20 Godkjenning av protokoll 13.02.2020 

 
 
 
 
  



Sak 01/20 Orientering fra rådmannen 13.02.2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 13.02.2020 01/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering 

 
 
Behandling: 
Presentasjon av ny kommunedirektør.  
Orienterte noe om: 
Samfunnsplan - mål, visjoner og prosesser- små tilpassninger. 
Økonomiplan – hva bruker vi penger på? Hvordan bruker vi pengene vi har best mulig? 
Digitalisering – velferdsteknologi – informasjonteknologi.  
 
 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 

 

 
 

Sak 02/20 Referatsaken 13.02.2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 13.02.2020 02/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
1. Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag  
2. FKT invitasjon fagkonferanse 2020  
3. Er regionrådsleder valgbar  
4. Hva betyr det at avstemmingsresultatet skal inn i møteboka.  
5. Inhabil som følge av generelle regler man selv har fordel av  
 
Omforent vedtak: 
Tar referatene til orientering, og ber kommunedirektøren gjennomgå smittevernplanen for Grong 
kommune i neste møte den 26.03.2020. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

 
Vedtak: 
Tar referatene til orientering, og ber kommunedirektøren gjennomgå smittevernplanen for Grong 
kommune i neste møte den 26.03.2020. 
 

 

 
 
 



Sak 03/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 13.02.2020 03/20 

 
Forslag til vedtak: 

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

        Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt 
 

 
Vedtak: 

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

        Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 

 
 

 

 
 

Sak 04/20 Saksfremlegg vedr. planlegging av kontrollutvalgets arbeid 
med overordnet analyse 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 13.02.2020 04/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering 
for Lierne kommune. 

2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 
01.03.2020. 

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for 
å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon. 

 
 

 
 
Behandling: 

I god tid før neste KU-møte den 26.03. kommer vi tilbake med informasjon (risiko- og 
vesentlighetsvurdering gjennomført av Revisjonen) 
Sektorledere, gruppeledere, ordfører, tillitsvalgte, HVO innkalles. 
 
Grunnen til å innkalle slik: 

- er for å få med lokale innspill til risiko- og vesentlighetsvurdering før vi 
utarbeider plan for forvaltningsrevisjon. 

 
 



Omforent vedtak. 
1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering for 

Grong kommune. 
2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 01.03.2020. 
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å 

gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon. 

 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
Grong kommune. 

2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 01.03.2020. 
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å 

gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon. 

 
 

 

 
 

Sak 05/20 Godkjenning av protokoll 13.02.2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 13.02.2020 05/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.02.2020, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.02.2020, godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


