
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Inderøy kommune 
 
Arkivsak: 21/129 

Møtedato/tid: 16.03.2021 kl 09.00 – 10.00 

Møtested: Fjernmøte på Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Laila Roel  
Knut Arne Aasan  
Harald Ness  
Otte Vatn (varamedlem)  
       
Elin Kjelvik Wist meldte forfall.  
Leif Hjulstad møtte ikke.  
       
Andre:  
Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS  
Anna Karlsen Dalslåen, Revisjon Midt-Norge SA  
Ida Stuberg, ordfører (del av møtet)  

 
 
Merknader: 
Ordføreren orienterte om tilsetting av ny kommunedirektør, redegjørelse i kommunestyret for 
håndtering av personalkonflikter og om barnehageopptak. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
08/21 Referatsaker 16.03.2021 

09/21 Forvaltningsrevisjon Grunnskole - prosjektplan 

10/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 08/21 Referatsaker 16.03.2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 16.03.2021 08/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 09/21 Forvaltningsrevisjon Grunnskole - prosjektplan 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 16.03.2021 09/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget viser til forslaget til plan for prosjektet Grunnskole, og ber 
revisjonen ta med alle disse tre problemstillingene i prosjektet: 
· Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i 

grunnskolene i Inderøy? 
· Arbeides det aktivt og systematisk med arbeidsmiljø for de ansatte i 

grunnskolen i Inderøy? 
· Er skolenes rutiner og praksis for rapportering og håndtering av avvik 

tilfredsstillende? 

2. Utvalget godkjenner at prosjektet vil kreve større timeressurs og bli ferdigstilt 
senere enn revisjonens forslag, og ber om å bli orientert om ressursrammen når 
den er endelig definert. 

 

 
Behandling: 
Revisor orienterte. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget viser til forslaget til plan for prosjektet Grunnskole, og ber revisjonen 
ta med alle disse tre problemstillingene i prosjektet: 
· Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i 

grunnskolene i Inderøy? 
· Arbeides det aktivt og systematisk med arbeidsmiljø for de ansatte i grunnskolen i 

Inderøy? 
· Er skolenes rutiner og praksis for rapportering og håndtering av avvik 

tilfredsstillende? 

2.      Utvalget godkjenner at prosjektet vil kreve større timeressurs og bli ferdigstilt senere  
enn revisjonens forslag, og ber om å bli orientert om ressursrammen når den er endelig 



definert. 

 

 

 
 

Sak 10/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 16.03.2021 10/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.03.2021, godkjennes. 
 

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.03.2021, godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


