
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 
 
Arkivsak: 21/377 

Møtedato/tid: 14.12.2021 kl 09:00 - 09:30 

Møtested: Microsoft Teams 

 
Møtende medlemmer: 

 

Jan Grønningen  
Stig Klomsten  
Hege Nordheim-Viken  
Silje H. Sjøvold  
Per Walseth 
 
 

 

Andre møtende:  
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS  
 
      
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
71/21 Møte- og aktivitetsplan for 2022 

72/21 Studietur for kontrollutvalget i 2022 

73/21 Eventuelt 

74/21 Godkjenning av møteprotokoll 14.12.21 

 
 
 
 
  



Sak 71/21 Møte- og aktivitetsplan for 2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 14.12.2021 71/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til møteplan for sin virksomhet i 2022. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes fylkestinget for orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte de forslåtte møtedatoene. Møtene som er planlagt dagen før fylkesting 
gjennomføres i samme by som fylkestinget avholdes. Utover dette bytter utvalget på å avholde 
møter i Trondheim og på Steinkjer.  
 
Plan for de første møtene i 2022:  
 

• 8. februar: Trondheim 

• 8. mars: Steinkjer 

• 8. april: Trondheim  

• 10. mai: Steinkjer  
 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til møteplan for sin virksomhet i 2022. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes fylkestinget for orientering. 

 

 

Sak 72/21 Studietur for kontrollutvalget i 2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 14.12.2021 72/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar den fremlagte skissen med forslag til studietur til Brussel i 
tidsrommet 2. - 4. mars 2022. 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med program for turen.  

 
Behandling: 
Utvalget er enige om at smittesituasjonen må være mer avklart før billetter eventuelt bestilles, og 
vurderer på nyåret om turen skal og kan gjennomføres i det aktuelle tidsrommet.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar den fremlagte skissen med forslag til studietur til Brussel i 
tidsrommet 2. - 4. mars 2022. 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med program for turen.  

 
 
 

 



Sak 73/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 14.12.2021 73/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker at revisor stiller i møte den 8. februar for å gi en statusoppdatering på 
forvaltningsrevisjon av AtB. Det kan være aktuelt å be revisor justere prosjektet i tråd med siste 
måneders debatt om selskapets avtale om individuell tilrettelagt skoleskyss med taxiselskaper.  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Revisor gir utvalget en statusoppdatering på forvaltningsrevisjon av AtB i utvalgets møte 8. 
februar.  

 
Vedtak: 
Revisor gir utvalget en statusoppdatering på forvaltningsrevisjon av AtB i utvalgets møte 8. 
februar.  

 

 

Sak 74/21 Godkjenning av møteprotokoll 14.12.21 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 14.12.2021 74/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.12.2021, godkjennes. 

 
Behandling: 
Sekretær gikk gjennom protokollen for utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.12.2021, godkjennes. 

 

 
 
 
 
 


