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Vedlagt oversendes vedtak fattet i kommunestyret 24.02.2020, sak 5/20. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Rita Dahl Staberg 
Utvalgssekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og kan derfor sendes uten underskrift. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 5/20 24.02.2020 
 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 

Behandling i Kommunestyret - 24.02.2020  

Saksordfører: Elin M. K. Wist 

Avstemming 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret - 24.02.2020 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
  
Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 - Inderøy 
2 Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til kommunestyret 

- vedtaksbrev 
 

Bakgrunn 

I kommunelovens § 23-1 heter det: 
”Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på 
sine vegne.” 
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Ettersom kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan for kontrollarbeidet, må 
kommunestyret bli informert om utvalgets arbeid, jfr. § 23-5: 
”Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret." 
 
Etter regelverket har ordføreren møte- og talerett i kontrollutvalget, og både ordføreren 
og kommunedirektøren får tilsendt alle møteinnkallinger med fullstendige 
saksdokument. 
For å gi løpende orientering om sakene som er behandlet, sendes kontrollutvalgets 
møteprotokoller til ordføreren og kommunedirektøren. 
 
Skriftlig rapport om kontrollutvalgets virksomhet blir avgitt til kommunestyret hvert år. 
 
Kontrollutvalget behandlet sin årsrapport i møte den 14.01.2020, sak 1/20, og gjorde følgende 
vedtak: 

 Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019. 
 Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret og innstiller på at 

kommunestyret vedtar: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.  

Vurdering 

Det vises til kontrollutvalgets behandling. 

Konklusjon 

Se innstilling. 
 
 


