
SAKER TIL OPPFØLGING  2020 – OVERHALLA  KONTROLLUTVALG 
Dato Sak – nr og tittel Vedtak Oppfølging Merknad 
16.01.20 05/20 - Kontrollutvalgets 

årsrapport 2019 
 1.Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 
2019 vedtas. 
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik 
innstilling til vedtak: 
 Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til 
orientering 

Behandlet i 
kommunestyret sak 
01/20 

 

12.05.20 08/20 - Kontrollutvalgets 
uttalelse til Midtre Namdal 
Samkommune (MNS) 
årsregnskap 2019 

1. Kontrollutvalget tar Midtre Namdal samkommunes 
årsberetning for 2019 til orientering.  

2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til 
kommunestyret vedrørende Midtre Namdal 
samkommunes årsregnskap for 2019.  

3.  Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med 
kopi til formannskapet for fremleggelse i forbindelse med 
behandlingen av årsregnskapet. 

Behandlet i 
kommunestyret sak 
36/20. 

 

12.05.20 09/20 - Kontrollutvalgets 
uttalelse til kommunens 
årsregnskap 2019 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse for 
kommunes årsregnskap for 2019.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med 
kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med 
behandlingen av årsregnskapet.  

3. Kontrollutvalget tar Årsberetning for Overhalla kommune 
for 2019 til orientering. 

Behandlet i 
kommunestyret sak 
28/20 

 

12.05.20 10/20 – 
Forvaltningsrevisjons-
rapport - elevenes 
psykososiale miljø 

1) Kontrollutvalget slutter seg til 
forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes 

psykososiale miljø. 
2) Kontrollutvalget er i tvil om kommunen har oppfylt sin 

aktivitetsplikt etter opplæringslovens §9A. 
3) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling 

til vedtak: 
1) Kommunestyret slutter seg til 

forvaltningsrevisjonsrapporten – Elevenes 
psykososiale miljø, 

Behandlet i 
kommunestyret sak 
26/20 
  
Kontrollutvalget fikk 
skriftlig tilbakemelding i 
møtet 14.01.21. 

 



2) Kommunestyret ber rådmannen følge opp 
anbefalingene: 

· Nye rutiner skal iverksettes raskt 
· Det må lages en rutine for å ta vare på (skriftlig) 

observasjoner i hverdagen 
· Elevene skal informeres om rettighetene til et trygt og 

godt skolemiljø 
· Kommunen som skoleeier må finne en løsning på 

oppdatering av 
aktivitetsplanene slik at prosessen blir tydelig 

dokumentert 
3. Det skal gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget, 

med kopi til kommunestyret, innen 30.10.20 på hvordan 
anbefalingene er fulgt opp. 

12.05,20 Skatteoppkreverfunksjo
nen 2019 

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 
2019 Overhalla kommune til orientering.  

2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 
2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i 
Overhalla kommune til orientering.  

3. 3. Saken oversendes kommunestyret med slik 
innstilling: Kommunestyret tar Skatteoppkreverens 
årsrapport og Skatteetatens kontrollrapport 2019 
vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla 
kommune til orientering. 

Behandlet i 
kommunestyret sak 
27/20. 
 

 

08.09.20 Plan eierskapskontroll 
2020 - 2024 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til 
plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024. 
 2. Saken oversendes kommunestyret med slik 
innstilling til vedtak:  
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 
2020-2024 med slik rekkefølgeprioritering av 
eierskapskontroller: 
 · Eierskapskontroll  
· Overhalla Realinvest as 

Behandlet i 
kommunestyret sak 
64/20 
 

 



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

08.09.20 Budsjett for 
kontrollarbeidet 2021 

1.Kontrollutvalget, med forbehold om 
årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter 
seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2021 for 
kontrollarbeidet i Overhalla kommune med en total 
ramme på kr 1.002.000.-.  
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. 

Oversendt rådmannen 
og behandlet i 
kommunestyret sak 
80/20 
 

 

 


