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Vår ref: Deres ref             Saksbehandler Dato 

2020/149-14   Torunn Grønnesby  976 60 648 23.06.2020 

 
Melding om vedtak 16.6.20 

 
Vedlagt følger utskrift av saksdokumenter med vedtak i K-sak 26/20 og 27/20, behandlet i 
kommunestyret 16.6.2020. 
 

Vår ref. 2020/149–14 bes oppgitt ved henvendelse. 

 
 
 

Med hilsen 
 

Torunn Grønnesby 
Formannskapssekretær 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift. 
1 Særutskrift Forvaltningsrevisjonsrapport - Elevenes psykososiale miljø 
2 Særutskrift Skatteoppkreverfunksjonen 2019 



 

 
 

 

 

Saksmappe: 2020/149 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Elevenes psykososiale miljø 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 26/20 16.06.2020 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes psykososiale miljø. 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene: 

 Nye rutiner skal iverksettes raskt 
 Det må lages 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. 
 

 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Kommunestyre - 16.06.2020 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2020, enst.: 

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes psykososiale miljø. 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene: 

 Nye rutiner skal iverksettes raskt 
 Det må lages 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. 

 
 

 

  



 
Vedlegg: 
 

1. Forvaltningsrevisjonsrapport – Elevenes psykososiale miljø 
2. Saksprotokoll fra kontrollutvalgets behandling 12.5.20, sak 10/20 

 
 

 
 
 
Saksopplysninger 
 
Kontrollutvalget behandlet saken i sitt møte 12.5.20. Kontrollutvalgets innstilling fremmes i saken. 
 
Det vises til vedlagte rapport. Rapporten vil bli presentert av revisor i møte.



 

 
 

 

 

Saksmappe: 2020/149 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Skatteoppkreverfunksjonen 2019 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyre 27/20 16.06.2020 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar skatteoppkreverens årsrapport og kontrollrapport 2019 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Kommunestyre - 16.06.2020 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2020, enst.: 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak vedtas: 
 
Kommunestyret tar skatteoppkreverens årsrapport og kontrollrapport 2019 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune til orientering. 
 
 

 

 



  

Vedlegg: 
 

1. Årsrapport 2019 fra Skatteoppkreveren i Overhalla 
2. Skatteetatens kontrollrapport Overhalla 2019 
3. Saksprotokoll fra Kontrollutvalgets behandling 12.5.20, sak 12/20 

 
 
Saksopplysninger 
 
Kontrollutvalget har behandlet årsrapporten og kontrollrapport for 2019 i sitt møte 12.5.20 som 
sak 12/20 og har sendt sitt forslag til innstilling for behandling i kommunestyret. 
 
Det vises til vedlagte rapporter. 


