
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Inderøy kommune 
 
Arkivsak: 21/162 
Møtedato/tid: 11.05.2021 kl 09:00-11:40 
Møtested: Digitalt møte på Teams 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Laila Roel, leder  
Knut Arne Aasan, nestleder  
Harald Ness  
Leif Hjulstad  
Morten Olsen Haugen, 1. vara for Wist  
 
Forfall: 

 

Elin Kjelvik Wist  
 
Andre møtende: 
Ida Stuberg, ordfører  
Stein Erik Breivikås, kommunedirektør  
Randi Tessem, ass. kommunedirektør (sak 12) 
Grethe Haugan Aasen, økonomisjef (sak 12) 
Erlend Rotmo Slapgård, sektorleder plan, landbruk og kommunalteknikk (sak 13) 
Knut Ola Fiske, enhetsleder eiendom (sak 13) 
Arve Gausen, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 11) 
Monika Sundt, oppdragsansvarlig revisor, Revisjon Midt-Norge SA (sak 12) 
Christiane Bjartan, revisormedarbeider, Revisjon Midt-Norge SA (sak 12) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Ny kommunedirektør, Stein Erik Breivikås, presenterte seg i kontrollutvalgets møte. 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende utvalgets møteprotokoller til kommunestyret som 
trykt referatsak. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
11/21 Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet Midt IKS - revidert 

prosjektplan 
12/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Inderøy kommunes årsregnskap og årsberetning 

2020 
13/21 Forvaltningsrevisjon eiendomsforvaltning - oppfølging av kommunestyrets 

vedtak i sak 37/20 
14/21 Forvaltningsrevisjon grunnskole - oppdatert prosjektinformasjon 
15/21 Referatsaker 
16/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 



 
 
 
Ordfører orienterte om følgende: 
• Brannvesenet Midt IKS 
• Etablering av interkommunalt råd for Innherred  
• Innherredsbyen 
• Kommuneplanens samfunnsdel  
• Besøk av Statsforvalteren fredag 7. mai.  
• Sommerarbeid for ungdom 
• Sommerskole 

  



Sak 11/21 Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet 
Midt IKS - revidert prosjektplan 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2021 11/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen 
har foreslått i i revidert prosjektplan. 
 
Behandling: 
Arve Gausen, forvaltningsrevisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen 
har foreslått i i revidert prosjektplan. 
 
 
 
Sak 12/21 Kontrollutvalgets uttalelse om Inderøy kommunes årsregnskap 
og årsberetning 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2021 12/21 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 

fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning. 
 
Behandling: 
Grethe Haugan Aasen, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Randi 
Tessem, ass. kommunedirektør, svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
Monika Sundt, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid med 
årsregnskapet for 2020. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 

fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning. 
 
 
 
Sak 13/21 Forvaltningsrevisjon eiendomsforvaltning - oppfølging av 
kommunestyrets vedtak i sak 37/20  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2021 13/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
 



Behandling: 
Knut Ola Fiske, enhetsleder eiendom, og Erlend Rotmo Slapgård, sektorleder plan, landbruk og 
kommunalteknikk, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Det gjenstår noe arbeid for å få på plass revisors anbefalinger. Kommunen må utarbeide et 
dokument som sier noe om mål og strategier for forvaltning av kommunens bygningsmasse. 
Kommunen har gitt en person ansvar for å implementere det digitale systemet IK-bygg. Her 
legges det inn opplysninger om løpende vedlikehold, langsiktig vedlikehold, samt en kartlegging 
av fremtidig vedlikeholdsbehov.  Oppdatering/ajourføring av IK-bygg er en kontinuerlig prosess. 
 
Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. Utvalget ber om en ny 
orientering på sitt møte 2. november 2021. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. Utvalget ber om en ny 
orientering på sitt møte 2. november 2021. 
 
 
 
Sak 14/21 Forvaltningsrevisjon grunnskole - oppdatert 
prosjektinformasjon 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2021 14/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen 
har foreslått i oppdatert prosjektinformasjon. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen 
har foreslått i oppdatert prosjektinformasjon. 
 
 
 
Sak 15/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2021 15/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 14/21 
2. Hva er egentlig grensen for hvor lenge folkevalgte kan få ettergodtgjøring? 
3. Kan en folkevalgt diskutere en taushetsbelagt sak med andre folkevalgte, som ikke sitter i 

samme organ som saken skal behandles i ? 
4. I hvilken grad har et organ/en kommune som har gitt et pålegg etter plan- og bygningsloven, 

plikt til å ta stilling til om pålegget/rettingen er utført? 
5. Departementet gir her en generell tolkningsuttalelse om sitt syn på bruken av interpellasjoner 



og hvilke bestemmelser som gjelder. 
6. Departementets tolkningsuttalelse om oppnevnelse av settekommune ved inhabilitet i 

kommunens administrasjon. 
7. Lærer fikk ikke innsyn i internt dokument lagt fram for et utvalg, kan kommunen nekte å gi 

innsyn i et slikt dokument? 
8. Kan rådmannen bestemme hvor budsjettkuttene skal tas? 
9. Ved hjelp av skreddersydde kursopplegg vil Skatteetaten gjøre kommuner til bedre 

innkjøpere. 
10. Er det ordfører, en tredel av utvalget eller flertallet som avgjør om en sak skal på sakslisten? 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
Sak 16/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2021 16/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.05.2021, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.05.2021, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

