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Sak 20/20 Rapport etter undersøkelse - Akuttmedisinsk beredskap 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 08.09.2020 20/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i rapporten Akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik, og 
oversender rapporten til kommunestyret for behandling. 
 
Behandling: 
Revisor Eirik Seim la fram rapporten. Etter rådmannens kommentar har revisor korrigert 
rapportens punkt 4.4. slik at det kommer fram at det alltid rykker ut to på hver utrykning. Forslag 
til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i rapporten Akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik, og 
oversender rapporten til kommunestyret for behandling. 
 
 
Sak 21/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 08.09.2020 21/20 
 
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. Organisering (administrativt/politisk nivå) 
2. Barnevern/PPT 
3. IKT Indre Namdal IKS 

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

 
Behandling: 
Utvalgets leder la fram saken. Forslag til vedtak ble 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 kontroll-
utvalgets prioriteringer i planen: 

1. Organisering (administrativt/politisk nivå) 
2. Barnevern/PPT 
3. IKT Indre Namdal IKS 

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

 
 
  



Sak 22/20 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 08.09.2020 22/20 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslaget til driftsbudsjett for 2021 for 
kontroll- og tilsynsarbeidet i Røyrvik kommune med en total ramme på kr 552.000. 
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: 
Kontrollutvalget er et utvalg med spesielle oppgaver og utvalgets medlemmer har behov for 
opplæring. Kontrollutvalget ønsker derfor å øke budsjettforslaget til kurs- og reiseutgifter med kr 
10.00 til hver post. Samlet budsjett blir kr. 572.000. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 
denne endringen. 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslaget til driftsbudsjett for 2021 for 
kontroll- og tilsynsarbeidet i Røyrvik kommune med en total ramme på kr 572.000. 
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 23/20 Revisors erklæring om uavhengighet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 08.09.2020 23/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering. 
 
 
Sak 24/20 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 08.09.2020 24/20 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Leder la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
  



Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Sak 25/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 08.09.2020 25/20 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker fremmet. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
Sak 26/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 08.09.2020 26/20 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
Protokollen ble lagt fram i møtet. Godkjent, enstemmig. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
 
Sak 27/20 Forenklet etterlevelseskontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 08.09.2020 27/20 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber revisor ha fortsatt 
oppmerksomhet på innkjøpsområdet. 

2. Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. 

 
Behandling: 
Sekretariatet la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber revisor ha fortsatt oppmerksomhet på 
innkjøpsområdet. 
Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. 
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