
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune 
 
Arkivsak: 21/180 
Møtedato/tid: 03.06.2021 kl 09:00 – 12.00 
Møtested: Haugum gård - Låven 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anne Lise Grande Vollan, møteleder  
Asbjørn Hagerup  
Wenche Frogn Sellæg  
Geir Ekker  
Kari Vold  

 
Forfall: 

 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Neste møte i kontrollutvalget flyttes 
fra 08.09.21 til 07.09.21.  
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær 
Åse Ferstad, saksbehandler, sak 20/21 
Hanne Marthe Breivik, kommunalsjef teknisk, sak 20/21 
Marit Ingunn Holmvik, Revisjon Midt-Norge SA, sak 21/21, via Teams 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
20/21 Orientering fra administrasjonen juni 21 
21/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og 

unge 
22/21 Referatsaker juni 21 
23/21 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 20/21 Orientering fra administrasjonen juni 21 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 03.06.2021 20/21 

 
Forslag til vedtak: 

1. Den gitte informasjon tas til orientering. 
2. Plan forvaltningsrevisjon endres slik at geoteknikk tas inn som tema. 

Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering. 
3. Det gis følgende innspill til forvaltningsrevisjon geoteknikk: 

- 
- 
4. Sekretariatet  bes å utarbeide sak på bestilling av prosjektplan til neste møte i 

kontrollutvalget 08.09.21 

 
Behandling: 
Ferstad orienterte om risikobilde, status, ressurser og  utfordringer innen området 
geoteknikk, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
Sekretariatet bes lage sak til neste møte med utdypende spørsmål på bakgrunn av 
orientering gitt i dagens møte på bestilling av prosjektplan forvaltningsrevisjon geoteknikk. 

 
Omforent forslag enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

Sekretariatet bes lage sak til neste møte med utdypende spørsmål på bakgrunn av 
orientering gitt i dagens møte på bestilling av prosjektplan forvaltningsrevisjon geoteknikk. 
 

 
 
Sak 21/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Tverrfaglig samarbeid for 
utsatte barn og unge 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 03.06.2021 21/21 

 
Forslag til vedtak 

1) Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 19.05.21 med slik presisering: 

    Rapporten bør si noe beskrivende om hvordan klagemulighetene er når det 
tverrfaglige samarbeidet ikke fungerer, samt hvordan ny praksis implementeres på 
samarbeidsfeltene. 

2. Rapporten forventes levert 30.04.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 280 
timer. 

3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov 
for endringer i prosjektplanen. 

 
Behandling: 
Revisor deltok via Teams, presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 

 



1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 19.05.21 med slik presisering: 
 Rapporten bør si noe beskrivende om hvordan klagemulighetene er når det 
tverrfaglige samarbeidet ikke fungerer, samt hvordan ny praksis implementeres på 
samarbeidsfeltene. Brukere, foresatte og ressursgruppe rundt utsatte barn og unge bør 
med blant de som intervjues. 

2. Rapporten forventes levert 30.04.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 280 timer. 
 3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 
endringer i prosjektplanen. 

 
Omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 19.05.21 med slik presisering: 

 Rapporten bør si noe beskrivende om hvordan klagemulighetene er når det 
tverrfaglige samarbeidet ikke fungerer, samt hvordan ny praksis implementeres på 
samarbeidsfeltene. Brukere, foresatte og ressursgruppe rundt utsatte barn og unge bør 
med blant de som intervjues. 

2. Rapporten forventes levert 30.04.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 280 timer. 
 3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for 
endringer i prosjektplanen. 

 
 
Sak 22/21 Referatsaker juni 21 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 03.06.2021 22/21 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 

 
Behandling: 
Enstemmig  

 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 

 
 
Sak 23/21 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 03.06.2021 23/21 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 

 
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
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