
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Inderøy kommune 
 
Arkivsak: 21/55 

Møtedato/tid: 09.02.2021 kl 09.00 – 10.05 

Møtested: Fjernmøte på Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Laila Roel  
Knut Arne Aasan  
Leif Hjulstad  
Elin Kjelvik Wist 
 
Harald Ness møtte ikke. 

 

       
Andre:  
Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS  
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS  

  Ida Stuberg, ordfører (sak 5/21 – 6/21) 
   
 
 
Merknader:  
Ordføreren orienterte om koronasituasjonen inkl. status for vaksinering, tiltak for nærings-
livet, prognose for årsregnskapet, Innherred regionråd, tomt for batterifabrikk og utlysing av 
stilling som kommunedirektør. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/21 Referatsaker 09.02.2021 

02/21 Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til kommunestyret 

03/21 Oppfølging av saker fra kontrollutvalget i 2020 

04/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon 

05/21 Deltakelse i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Brannvesenet Midt IKS 

06/21 Deltakelse i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Innherred legevakt IKS 

07/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/21 Referatsaker 09.02.2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 09.02.2021 01/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 
 

Sak 02/21 Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til kommunestyret 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 09.02.2021 02/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsapport for 2020. 
2. Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret og innstiller på at 

kommunestyret vedtar: 

            Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsapport for 2020. 
2. Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret og innstiller på at 

kommunestyret vedtar: 

            Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering. 
 

 
 

Sak 03/21 Oppfølging av saker fra kontrollutvalget i 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 09.02.2021 03/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 



 
 

Sak 04/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 09.02.2021 04/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med temaet grunnskole. 
2. Prosjektplan legges fram i neste møte. 
3. Når det gjelder konkret innhold i prosjektet, blir dette punktet lagt fram uten 

innstilling. 

 
Behandling: 
Forslag i møtet: 
Punkt 3: Prosjektet bør se på om grunnskolen i Inderøy 

- legger til rette for tilpasset undervisning uten omfattende bruk av 
spesialundervisning 

- har tiltak for å øke mestringsnivået på nasjonale prøver 
- sikrer elevene et godt arbeidsmiljø og har tiltak mot mobbing 
- sikrer de ansatte et godt arbeidsmiljø og har tiltak for å løse konflikter  
- registerer og svarer på avvik 
- har god kommunikasjon mellom sektorledelse og ansatte 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med temaet grunnskole. 
2. Prosjektplan legges fram i neste møte. 
3. Prosjektet bør se på om grunnskolen i Inderøy 

- legger til rette for tilpasset undervisning uten omfattende bruk av 
spesialundervisning 

- har tiltak for å øke mestringsnivået på nasjonale prøver 
- sikrer elevene et godt arbeidsmiljø og har tiltak mot mobbing 
- sikrer de ansatte et godt arbeidsmiljø og har tiltak for å løse konflikter 
- registerer og svarer på avvik 
- har god kommunikasjon mellom sektorledelse og ansatte 

 
 

 
 

Sak 05/21 Deltakelse i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
Brannvesenet Midt IKS 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 09.02.2021 05/21 

 
Forslag til vedtak 
Inderøy kontrollutvalg ønsker å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av 
Brannvesenet Midt IKS, og har ingen merknader til det prosjektinnholdet Snåsa kontrollutval 
vedtok i møte 17.11.2020. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 
Inderøy kontrollutvalg ønsker å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av 
Brannvesenet Midt IKS, og har ingen merknader til det prosjektinnholdet Snåsa kontrollutval 
vedtok i møte 17.11.2020. 

 

 
 

Sak 06/21 Deltakelse i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
Innherred legevakt IKS 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 09.02.2021 06/21 

 
Forslag til vedtak 
Inderøy kontrollutvalg ønsker å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Innherred 
legevakt IKS. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Inderøy kontrollutvalg ønsker å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Innherred 
legevakt IKS. 

 

 
 

Sak 07/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 09.02.2021 07/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.02.2021, godkjennes. 
 

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.02.2021, godkjennes. 

 

 
 
 
 
 


