
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune 
 
Arkivsak: 21/120 

Møtedato/tid: 09.03.2021 kl 09.00 – 12.00 

Møtested: Eldhuset, Haugum gård 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anne Lise Grande Vollan  
Paal Sandø  
Asbjørn Hagerup  
Wenche Frogn Sellæg  
Geir Ekker   

 
Andre:  
Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS  
Trond Stenvik, kommunedirektør (sak 11/21)  
Bente Eidesmo, kommunlsjef (del av sak 11/21)  

 
 
Merknader:  
Sak 11/12 ble behandlet først. 
 
Kontrollutvalget ønsker å holde et ekstra møte i juni i tillegg til den oppsatte møteplanen. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
10/21 Referatsaker 09.03.2021 

11/21 Orienteringer fra administrasjonen - 09.03.2021 

12/21 Eksterne tilsyn i kommunen i 2020 - gjennomgang 

13/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon 

14/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 10/21 Referatsaker 09.03.2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 09.03.2021 10/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 11/21 Orienteringer fra administrasjonen - 09.03.2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 09.03.2021 11/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringene fra administrasjonen til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Helse orienterte grundig om oppfølging av demensplanen; strategier, 
gjennomføring og utfordringer, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Kommunedirektøren orienterte om status for barnevernet i Midtre Namdal, der Namsos er 
vertskommune. Barnevernstjenesten har stort sykefravær, betydelig økt saksmengde og 
mange ubehandlete saker. Statsforvalteren og deltakerkommunene arbeider med å løse 
krisen. 
 
Det er et mål for kommunen å gi innbyggerne svar på henvendelser til rett tid. Henvendelser 
skjer gjennom mange ulike kanaler, både på telefon, digitalt og skriftlig. Kommunens heimeside 
skal forbedres. 
 
Risikoen på geoteknikkområdet er kontinuerlig høy, og kommunen er bevisst på dette. 
 
Forslag i møtet: 
Kontrollutvalget ber lederen i utvalget ta kontakt med lederen i Namsos kontrollutvalg om 
situasjonen i Midtre Namdal barnevern. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar orienteringene fra administrasjonen til orientering. 
Kontrollutvalget ber lederen i utvalget ta kontakt med lederen i Namsos kontrollutvalg om 
situasjonen i Midtre Namdal barnevern. 

 

 
 

Sak 12/21 Eksterne tilsyn i kommunen i 2020 - gjennomgang 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 



Kontrollutvalget i Overhalla kommune 09.03.2021 12/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar gjennomgangen av tilsyn til orientering. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar gjennomgangen av tilsyn til orientering. 

 

 
 

Sak 13/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 09.03.2021 13/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med temaet tverrsektorielt 
samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner. 

2. Prosjektplan legges fram i neste møte. 
3. Prosjektet bør klargjøre hvilke grupper og typer behov problemstillingen omfatter, 

og videre undersøke om 

· kommunen har rutiner for samarbeid mellom de kommunale sektorene, og om 
dette fungerer i praksis 

· kommunen har rutiner for samarbeid med relevante eksterne instanser, f.eks. 
politi, psykiatri, private tilbud o.a., og om dette fungerer i praksis 

 
 
Behandling: 
Forslag i møtet: 
Saken utsettes. Kontrollutvalget ber revisjonen gi en vurdering av risiko og vesentlighet for de 
to temaene Geoteknikk og tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner, og 
legge dette fram for utvalget til neste møte. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Saken utsettes. Kontrollutvalget ber revisjonen gi en vurdering av risiko og vesentlighet for de 
to temaene Geoteknikk og tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner, og 
legge dette fram for utvalget til neste møte. 

 

 

 
 

Sak 14/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 09.03.2021 14/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.03.2021, godkjennes. 
 

 



 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.03.2021, godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


