
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune 
 
Arkivsak: 20/246 

Møtedato/tid: 12.05.2020 kl 09:00 – 14.00 

Møtested: Kommunestyresalen og  Microsoft Teams - fjernmøte 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anne Lise Grande Vollan  
Kari Vold – deltok via  Teams  
Asbjørn Hagerup  
Wenche Frogn Sellæg  
Geir Ekker  

 
Forfall: 

 

Pål Sandø  
  
  
  
  

 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS 
Heidi Galguften, Revisjon Midt-Norge SA, sak 08/20 
Mildrid Rømo, Revisjon Midt-Norge SA, sak 90720 
Trond Stenvik, rådmann, sak 07/20 
Roger Hasselvold, øk.sjef, sak 07- 09/20 
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA, sak 10/20 
Per Olav Tyldum, ordfører, sak 07/20 
Sunniva Tusvik Sæther, Revisjon Midt-Norge SA, sak 07 og 01120 

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 11/20 ble behandlet etter sak      

07/20, så sak 10/20. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
07/20 Orientering fra rådmannen - arbeidet rundt Covid 19 

08/20 Kontrollutvalgets uttalelse til Midtre Namdal Samkommune(MNS) årsregnskap 
2019 

09/20 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019 

10/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - elevenes psykososiale miljø 

11/20 Prosjektplan - undersøkelse søppeldeponier 

12/20 Skatteoppkreverfunksjonen 2019 

13/20 Referatsaker mai 2020 

14/20 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
  



Sak 07/20 Orientering fra rådmannen - arbeidet rundt Covid 19 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 12.05.2020 07/20 

 
Forslag til vedtak 
Den gitte informasjon tas til orientering. 

 
 
Behandling: 
Rådmannen og ordføreren orienterte om arbeidet og utfordringer rundt Covid 19 og 
besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Den gitte informasjon tas til orientering. 

 

 
 

Sak 08/20 Kontrollutvalgets uttalelse til Midtre Namdal Samkommune 
(MNS) årsregnskap 2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 12.05.2020 08/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar Midtre Namdal samkommunes årsberetning for 2019 til 
orientering. 

2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til kommunestyret 
vedrørende Midtre Namdal samkommunes årsregnskap for 2019. 

3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet 
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

 
Behandling: 
Revisor orienterte og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
. 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar Midtre Namdal samkommunes årsberetning for 2019 til 
orientering. 

2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til kommunestyret 
vedrørende Midtre Namdal samkommunes årsregnskap for 2019. 

3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet 
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

 

 
 

Sak 09/20 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 12.05.2020 09/20 

 
 



Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse for kommunes årsregnskap for 
2019. 

2.  Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for 
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

3.  Kontrollutvalget tar Årsberetning for Overhalla kommune for 2019 til orientering. 
 
 
Behandling: 
Revisor og økonomisjef orienterte om hhv. revisjonen av, samt innholdet i, regnskapet. 
De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse for kommunes årsregnskap for 
2019. 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet,  
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

3. Kontrollutvalget tar Årsberetning for Overhalla kommune for 2019 til orientering. 
 

 
 

Sak 10/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - elevenes psykososiale miljø 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 12.05.2020 10/20 

 
Forslag til vedtak 

1) Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes 
psykososiale miljø. 

2) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes psykososiale miljø, til 
orientering. 

2) Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene: 

· Nye rutiner iverksettes raskt 
· Det lages en rutine for å ta vare på (skriftlig) observasjoner i hverdagen 
· Elevene må informeres om rettighetene til et trygt og godt skolemiljø 
· Skoleeier bistår skolene med å finne en løsning på oppdatering av 

aktivitetsplanene slik at prosessen blir tydelig dokumentert 
 

3) Det skal gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget, med kopi til kommunestyret, 
innen 30.08.20 på hvordan anbefalingene er fulgt opp. 

 
 
Behandling: 
Revisor orienterte om rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
 

1) Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes 
psykososiale miljø. 

2) Kontrollutvalget er i tvil om kommunen har oppfylt sin aktivitetsplikt etter 



opplæringslovens §9A. 
3) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

1) Kommunestyret slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes 
psykososiale miljø,  

2) Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene: 

· Nye rutiner skal iverksettes raskt 
· Det må lages en rutine for å ta vare på (skriftlig) observasjoner i hverdagen 
· Elevene skal informeres om rettighetene til et trygt og godt skolemiljø 
· Kommunen som skoleeier må finne en løsning på oppdatering av 

aktivitetsplanene slik at prosessen blir tydelig dokumentert 
 

3. Det skal gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget, med kopi til kommunestyret, 
innen 30.10.20 på hvordan anbefalingene er fulgt opp. 

 
Omforent forslag enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
 

1) Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes 
psykososiale miljø. 

2) Kontrollutvalget er i tvil om kommunen har oppfylt sin aktivitetsplikt etter 
opplæringslovens §9A. 

3) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 
 
1) Kommunestyret slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes 

psykososiale miljø,  
2) Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene: 

·Nye rutiner skal iverksettes raskt 
·Det må lages en rutine for å ta vare på (skriftlig) observasjoner i hverdagen 
·Elevene skal informeres om rettighetene til et trygt og godt skolemiljø 
·Kommunen som skoleeier må finne en løsning på oppdatering av 
aktivitetsplanene slik at prosessen blir tydelig dokumentert 

 
3) Det skal gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget, med kopi til   

kommunestyret, innen 30.10.20 på hvordan anbefalingene er fulgt opp. 
 

 

 
 

Sak 11/20 Prosjektplan - undersøkelse søppeldeponier 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 12.05.2020 11/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 06.03.20. 
2. Rapport forventes levert 30.09.20 og innenfor den angitte ressursbruk på 160 

timer. 
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov 

for endringer i prosjektplanen. 

 
 



Behandling: 
Revisor gikk igjennom prosjektplanen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 06.03.20. 
2. Rapport forventes levert 30.09.20 og innenfor den angitte ressursbruk på 160 

timer. 
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov 

for endringer i prosjektplanen. 
 

 
 

Sak 12/20 Skatteoppkreverfunksjonen 2019 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 12.05.2020 12/20 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Overhalla kommune til 
orientering. 

2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering. 

3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling: 

Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport   og Skatteetatens    
kontrollrapport  2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla 
kommune til orientering. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Overhalla kommune til 
orientering. 

2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering. 

3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling: 

Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport   og Skatteetatens    
kontrollrapport  2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla 
kommune til orientering. 

 

 
 

Sak 13/20 Referatsaker mai 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 12.05.2020 13/20 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 

 



 
Behandling: 
Følgende referater ble ettersendt etter innkallingen: 

- Folkehelseprofil Overhalla 2020 
- Rådmannens svar på revisjonsnotat 
- Lokal forskrift godtgjørelse folkevalgte  
- Reglement folkevalgte organ 

 
Det ble fremmet slikt tilleggsforslag: 
 
Kontrollutvalget ber om å få kommunens svar på fylkeslegens tilsynsrapport Legevakt 
LiNa. 
 
Forskrift folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Overhalla kommune: 
Kontrollutvalget ber kommunestyret om at de blir inntatt i §5 b – dekning bruk av digitale 
verktøy, pga. utvalget er et lovpålagt organ etter kommuneloven og får kommunes 
saksdokumenter digitalt. 
 
Kontrollutvalget vil ha en orientering om kommunens oppfølging av Folkehelseprofil 2020, 
spesielt vedr. ungdom, trivsel og miljø, samt vaksine. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
1. Referatene tas til orientering 
2. Kontrollutvalget ber om å kommunens svar på fylkeslegens tilsynsrapport Legevakt LiNa. 
 
3. Forskrift folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Overhalla kommune:  

Kontrollutvalget ber kommunestyret om at de blir inntatt i §5 b – dekning bruk av digitale 
verktøy, pga. utvalget er et lovpålagt organ etter kommuneloven og får kommunens 
saksdokumenter digitalt. 

 
4. Kontrollutvalget vil ha en orientering om kommunens oppfølging av Folkehelseprofil 2020, 

spesielt vedr. ungdom, trivsel og miljø, samt vaksine. 
 

 
 

Sak 14/20 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 12.05.2020 14/20 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 

 
 
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 

 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 

 

 
 
 


