
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune 
 
Arkivsak: 21/209 
Møtedato/tid: 16.09.2021 kl 09:00 -11.30 
Møtested: Møterom teknisk 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anne Lise Grande Vollan  
Asbjørn Hagerup  
Wenche Frogn Sellæg  
Geir Ekker  
 
Forfall: 

 

Kari Vold  
       
 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær 
Eirik G. Seim, Revisjon Midt-Norge SA, sak 24/21 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
24/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Geoteknikk 
25/21 Virksomhetsbesøk 
26/21 Budsjett for kontrollarbeidet 2022 og økonomiplan 2022-25 
27/21 Referatsaker september 21 
28/21 Godkjenning av protokoll 
 
 
 
 
  



Sak 24/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Geoteknikk 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 16.09.2021 24/21 
 
Forslag til vedtak 

1.  Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon geoteknikk 
2.  Det gis følgende innspill til prosjektplan forvaltningsrevisjon geoteknikk: 

- 
- 

         3. Revisor bes utarbeide prosjektplan til neste møte, 01.12.21, i kontrollutvalget. 
 
Behandling: 
Revisor deltok via Teams og kontrollutvalget kom med innspill i forhold til utarbeidelse av 
prosjektplan. 
 
Det ble fremmet slikt omforent tileggforslag til vedtak:  
2.Kontrollutvalget ber revisor ta med seg de gitte innspill som kom frem i møtet forhold til 
utarbeidelse av prosjektplan 
3.Kontrollutvalget peker på evt. behov for bruk ekstern kompetanse i prosjektet og vil om 
nødvendig gå til kommunestyret for økt ramme til forvaltningsrevisjon/undersøkelse. Kopi av 
utvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering. 
 
Enstemmig med tilleggsforslag. 
 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon/undersøkelse geoteknikk 
2. Kontrollutvalget ber revisor ta med seg de gitte innspill som kom frem i møtet forhold 

til utarbeidelse av prosjektplan 
3. Kontrollutvalget peker på evt. behov for bruk ekstern kompetanse i prosjektet og vil 

om nødvendig gå til kommunestyret for økt ramme til 
forvaltningsrevisjon/undersøkelse. Kopi av utvalgets vedtak sendes kommunestyret til 
orientering. 

             4. Revisor bes utarbeide prosjektplan til neste møte, 01.12.21, i kontrollutvalget. 
 
 
 
Sak 25/21 Virksomhetsbesøk 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 16.09.2021 25/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten nærmere forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget gjennomfører virksomhetsbesøk på Overhalla Sykeheim i løpet av 1.tertial 
2022 og ber om forberedelsessak til neste møte. 
 
Enstemmig 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget gjennomfører virksomhetsbesøk på Overhalla Sykeheim i løpet av 1.tertial 2022 
og ber om forberedelsessak til neste møte. 
 



 
Sak 26/21 Budsjett for kontrollarbeidet 2022 og økonomiplan 2022-25 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 16.09.2021 26/21 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, 
slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollarbeidet i 
Overhalla kommune med en total ramme på kr  1.009.000.-.  

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

3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift m 
kontrollutvalg. 

 
Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter 
seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollarbeidet i Overhalla 
kommune med en total ramme på kr  1.009.000.-.  

2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.   
3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift m 

kontrollutvalg. 

 
 
Sak 27/21 Referatsaker september 21 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 16.09.2021 27/21 
 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 
 
Behandling: 
Brev fra statsforvalter  til Midtre Namdal barnevern datert 06.09.21 ble referert. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til nytt pkt. 2: 
Kommunedirektøren, eller de han bemyndiger, innkalles til neste møte for å orientere om 
tjenesteleveransen til kommunen fra Midtre Namdal Barnevern. 
  
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Referatene tas til orientering 
2) Kommunedirektøren, eller de han bemyndiger, innkalles til neste møte for å orientere om 

tjenesteleveransen til kommunen fra Midtre Namdal Barnevern. 
 
 
 
 
 
 



Sak 28/21 Godkjenning av protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 16.09.2021 28/21 
 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 
 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

