
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune 
 
Arkivsak: 21/247 

Møtedato/tid: 30.08.2021 kl 09:0010:45 

Møtested: Verdal rådhus - kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

John Hermann, nestleder ledet møtet  
Ole Johnny Wiik Moe  
Kristine Kulstad  
Astrid Tromsdal  
Bjørn Jorodd Holmli  

 
Forfall: 

 

Ove Morten Haugan hadde meldt forfall og B J Holmli møtte  
 
Andre møtende: 
Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS 
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, Revisjon Midt-Norge SA, sak 28/21 
Anne Kari Haugdal, kommunalsjef helse og velferd, sak 26/21  

 
 
 
 
Merknader:  
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
25/21 Referatsaker 30.08.2021 

26/21 Orientering fra administrasjonen - Oppfølging av rapport etter tilsyn fra 
Arbeidstilsynet i 2020. 

27/21 Henvendelser som er kommet inn til kontrollutvalget innenfor helse og omsorg 
etter juli 2020 

28/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Innherred interkommunale legevakt 
IKS - Prosjektplan 

29/21 Budsjettoppfølging kontrollarbeidet 2021 

30/21 Budsjett kontrollarbeidet 2022 - Økonomiplan 2022-2025 

31/21 Godkjenning av møteprotokoll 30.08.2021 

 
 
 
 
  



Sak 25/21 Referatsaker 30.08.2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.08.2021 25/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering 

 

 
 

Sak 26/21 Orientering fra administrasjonen - Oppfølging av rapport etter 
tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2020. 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.08.2021 26/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunalsjef helse og velferd orienterte 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 

 

 
 

Sak 27/21 Henvendelser som er kommet inn til kontrollutvalget innenfor 
helse og omsorg etter juli 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.08.2021 27/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

 
 



Sak 28/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Innherred 
interkommunale legevakt IKS - Prosjektplan 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.08.2021 28/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon for Innherred Interkommunale legevakt IKS.  

2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis i prosjektet. 

 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor orienterte. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon for Innherred Interkommunale legevakt IKS.  

2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis i prosjektet 
 

 
 

Sak 29/21 Budsjettoppfølging kontrollarbeidet 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.08.2021 29/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. juli til orientering. 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. juli til orientering 

 

 
 

Sak 30/21 Budsjett kontrollarbeidet 2022 - Økonomiplan 2022-2025 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.08.2021 30/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollarbeidet i 
kommunen med en total ramme på kr 1.725.000, med forbehold om endringer 
etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge. 

2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer 
kommunens reglement setter, og kontraktsrettslige forpliktelser. 

3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i 



kontrollsammenheng. 

4. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret i samsvar med 
kommunelovens § 14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

. 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2022 for 
kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 1.725.000, med 
forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge. 

2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer 
kommunens reglement setter, og kontraktsrettslige forpliktelser. 

3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i 
kontrollsammenheng. 

4. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret i samsvar med 
kommunelovens § 14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

 
 

 
 

Sak 31/21 Godkjenning av møteprotokoll 30.08.2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.08.2021 31/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.08.2021, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.08.2021, godkjennes 

 

 
 
 
 
 


