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Sak 11/20 Referatsaker 27.08.2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 27.08.2020 11/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 12/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 27.08.2020 12/20 

 
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 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

1. Grunnskole 
2. Kvalitetssikring i publikumsservice 
3. Brannvesenet Midt IKS 
4. Vann og avløp 

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

 

 
 
Behandling: 
Forslag i møtet: 
 
Endret rekkefølge under pkt. 1: 
3. Vann og avløp 
4. Brannvesenet Midt IKS 
 
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. Grunnskole 



2. Kvalitetssikring i publikumsservice 
3. Vann og avløp 
4. Brannvesenet Midt IKS 

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

 

 

 
 

Sak 13/20 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 27.08.2020 13/20 

 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslaget til driftsbudsjett for 2021 for kontroll- 
arbeidet i Inderøy kommune med en total ramme på kr 1.238.000. 
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 
kontrollarbeidet i Inderøy kommune med en total ramme på kr 1.238.000. 
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 14/20 Henvendelse fra innbygger - personalbehandling 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 27.08.2020 14/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å behandle den konkrete henvendelsen videre, men vil 
i neste møte be kommunedirektøren gi en generell orientering om kommunens praksis knyttet 
til å løse personalkonflikter. 

 
 
Behandling: 
Endringsforslag i møtet: 
 
Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å behandle den konkrete henvendelsen videre, men vil 
i neste møte be kommunedirektøren gi en generell orientering om kommunens praksis knyttet 
til å løse personalkonflikter, i henhold til internkontrollforskrift. 
Kontrollutvalget vil også ha en orientering om administrasjonens rutiner for svar til publikum. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 
Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å behandle den konkrete henvendelsen videre, men vil 
i neste møte be kommunedirektøren gi en generell orientering om kommunens praksis knyttet 
til å løse personalkonflikter, i henhold til internkontrollforskrift. 
Kontrollutvalget vil også ha en orientering om administrasjonens rutiner for svar til publikum. 

 

 
 

Sak 15/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 27.08.2020 15/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.08.2020, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.08.2020, godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


