
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snåsa kommune 
 
Arkivsak: 20/363 

Møtedato/tid: 01.09.2020 kl 12.15 – 13.15 

Møtested: Herredshuset, kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Jonny Ånonli  
Ida Maria Dravland  
Hilde Sjem  
Lars Ketil Aasland - varamedlem   

 
Bjørn Inge Ånonli meldte forfall.  
Dagunn Onsaker Moum meldte forfall. Ingen varamedlem 
kunne møte. 

 

       
Andre: 
Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS 

 

 
 
Merknader: 
Utvalget valgte Jonny Ånonli som setteleder. 
 
Kontrollutvalget vil ha disse sakene i neste møte: 

- Medlemskap i FKT 
- Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
- Orientering om kommunens ressursbruk i helsesektoren knyttet til koronatiltak 

 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
12/20 Referatsaker 01.09.2020 

13/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 

14/20 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2021 

15/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 12/20 Referatsaker 01.09.2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 01.09.2020 12/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Sekretæren hadde før møtet sendt ut et dokument fra revisor i forbindelse med referatsak 1 om 
forenklet etterlevelsesrevisjon. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 

 

 
 

Sak 13/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 01.09.2020 13/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontroll-
utvalgets prioriteringer i planen: 
1.Vann og avløp 
2.Brannvesenet Midt IKS 
3.Kapasitet og ressurser i sentraladministrasjonen og teknisk sektor 

2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 

 
Behandling: 
Forslag i møtet: 
 
Endret prioritering i pkt.1: 

1. Brannvesenet Midt IKS 
2. Vann og avløp 
3. Kapasitet og ressurser i sentraladministrasjonen og teknisk  sektor 
 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

1. Brannvesenet Midt IKS 



2. Vann og avløp 
3. Kapasitet og ressurser i sentraladministrasjonen og teknisk sektor 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen. 

 

 

 
 

Sak 14/20 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 01.09.2020 14/20 

 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslaget til driftsbudsjett for 2021 for kontroll-
arbeidet i Snåsa kommune med en total ramme på kr 804.000. 
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 
 
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslaget til driftsbudsjett for 2021 for kontroll-
arbeidet i Snåsa kommune med en total ramme på kr 804.000. 
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 
 
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 
 

 

 
 

Sak 15/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 01.09.2020 15/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.09.2020, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 01.09.2020, godkjennes. 
 

 

 
 
 



 
 


