
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snåsa kommune 
 
Arkivsak: 20/469 

Møtedato/tid: 17.11.2020 kl 13.00 – 15.50 

Møtested: Herredshuset, kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Dagunn Onsaker Moum  
Hilde Sjem  
Jonny Ånonli  
Lars Ketil Aasland - varamedlem  
       
Bjørn Inge Ånonli meldte forfall.  
Ida Maria Dravland meldte forfall, men dette ble registrert for sent til å kunne 
kalle inn varamedlem. 
 
Andre: 
Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS 
Heidi Galguften, Revisjon Midt-Norge SA 
Christian Skuggedal, Revisjon Midt-Norge SA 
Roy-Bjarne Hemmingsen, rådmann (sak 16/20 og 17/20) 
Ester Brønstad, kommunalsjef helse og omsorg (sak 16/20) 

 

 
 
Merknader:  
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
16/20 Orientering fra administrasjonen - koronatiltak, konsekvenser for generelle 

helsetjenester 
17/20 Orientering fra administrasjonen - sykeheimsutbygging, styring og kostnader 

18/20 Revisors uavhengighetserklæring 

19/20 Revisjonsstrategi 2020 

20/20 Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 

21/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

22/20 Kontrollutvalgets årsplan 2021 

23/20 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 

24/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 16/20 Orientering fra administrasjonen - koronatiltak, konsekvenser 
for generelle helsetjenester 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 17.11.2020 16/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte. 
Kommunen splittet tidlig opp de ulike delene av helsesektoren i små grupper. 
Omsorgstjenesten praktiserte langturnus en periode i starten. Det er nå opprettet en egen 
koronatelefon og leid inn ekstra personalressurs på legekontoret. Lageret av smittevernutstyr 
er rikelig. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 17/20 Orientering fra administrasjonen - sykeheimsutbygging, 
styring og kostnader 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 17.11.2020 17/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrolutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. 

 
 
Behandling: 
Rådmannen orienterte. 
Rammen for prosjektet var på 112,5 mill. kr inkl. reserve, og dette var oppbrukt pr. august i år. 
Kostnaden blir på 117,5 mill. kr. Hovedutfordringen er manglende intern informasjon og 
rapportering underveis i prosessen. Rådmannen og økonomisjefen er nå med i byggemøtene, 
men var ikke det i starten. 
 
Forslag i møtet: 
Tillegg: 
Kontrollutvalget ber administrasjonen sørge for at rutiner for ansvar, rapportering og 
informasjon i ulike typer prosjekt og prosesser eksisterer og er godt kjent for alle aktuelle 
ansatte. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
1. Kontrolutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber administrasjonen sørge for at rutiner for ansvar, rapportering og 
informasjon i ulike typer prosjekt og prosesser eksisterer og er godt kjent for alle aktuelle 
ansatte. 
 

 

 
 



Sak 18/20 Revisors uavhengighetserklæring 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 17.11.2020 18/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering. 

 

 
 

Sak 19/20 Revisjonsstrategi 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 17.11.2020 19/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering. 

 
 
Behandling: 
Revisor orienterte grundig. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2020 til orientering. 

 

 
 

Sak 20/20 Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 17.11.2020 20/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
 
1.Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontroll-
utvalgets prioriteringer i planen: 
          1. Brannvesenet Midt IKS 
          2. Gererell eierstyring 
 
2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 
 
Behandling: 
Det er en feil i saksdokumentet. VIDU AS, datterselskap av Inntrøndelag Vekst AS, der Snåsa 
kommune har en eierandel på 22 %, skal stå på listen over selskap kommunen har 
eierinteresser i. 
 



Lars Ketil Aasland ba om å få sin habilitet vurdert, fordi han er styremedlem i VIDU 
AS/Inntrøndelag Vekst AS. 
Aasland fratrådte. Utvalget kjente Aasland inhabil, jfr. Forv.l. § 6e. 
 
Forslag i møtet: 
VIDU AS/Inntrøndelag Vekst AS prioriteres som nr 3 i planen. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
 
1.Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets 
prioriteringer i planen: 
          1. Brannvesenet Midt IKS 
          2. Gererell eierstyring 
          3. VIDU AS/Inntrøndelag Vekst AS 
 
2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 

 
 

Sak 21/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 17.11.2020 21/20 

 
Forslag til vedtak 
1.Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet Midt 
   IKS. 
2.Prosjektplan legges fram i neste møte. 
3.Prosjektet bør inneholde ordinær eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjonsdel som ser  
   på akuttoppgaver, forebygging, feiertjeneste, forurensning og opplæring. 

 
 
Behandling: 
Forslag i møtet: 
Endring i pkt. 3: 
Prosjektet bør inneholde ordinær selskapskontroll og en forvaltningsrevisjonsdel som ser på 
akuttoppgaver, forebygging, feiertjeneste, forurensning, rekruttering og opplæring. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
1.Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet Midt IKS. 
2.Prosjektplan legges fram i neste møte. 
3.Prosjektet bør inneholde ordinær eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjonsdel som ser på 
akuttoppgaver, forebygging, feiertjeneste, forurensning, rekruttering og opplæring. 

 

 
 

Sak 22/20 Kontrollutvalgets årsplan 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 17.11.2020 22/20 

 
Forslag til vedtak 
 



1. Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 

 
 
Behandling: 
Forslag i møtet: 
Tillegg til pkt. 1: 
Tidspunkt for behandling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll må oppdateres. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021. 
    Tidspunkt for behandling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll må oppdateres. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 
 

Sak 23/20 Medlemskap i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 17.11.2020 23/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget melder seg inn i Forum for kontroll og tilsyn. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget melder seg inn i Forum for kontroll og tilsyn. 

 

 
 

Sak 24/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 17.11.2020 24/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 17.11.2020, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 17.11.2020, godkjennes. 
 

 

 
 
 



 
 


