
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meråker kommune 
 
Arkivsak: 21/292 
Møtedato/tid: 11.11.2021 kl 09:00-11:00 
Møtested: Meråker rådhus, Feren (kommunestyresalen) 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Edith Monika Strøm  
Torfinn Krogstad  
Geir Arve Krogstad  
Gunnar Smedberg  
 
Forfall: 

 

Marit Øverkil  
 
Andre møtende: 
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
Arne Ketil Auran, Meråker kommune (Til stede i sak 21) 
Monica Nordvik Larsen, Revisjon Midt-Norge SA (Til stede i sak 21-23) 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
21/21 Orientering fra kommunedirektøren om kjøp/utleie av bygningsmassen til gamle 

Lian Trevare. 
22/21 Revisjonsstrategi - Orientering fra revisor 
23/21 Timeressurser for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 
24/21 Årsplan for kontrollutvalget 2022 
25/21 Referatsaker 
26/21 Eventuelt 
27/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 21/21 Orientering fra kommunedirektøren om kjøp/utleie av 
bygningsmassen til gamle Lian Trevare. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 11.11.2021 21/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
Sak 22/21 Revisjonsstrategi - Orientering fra revisor 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 11.11.2021 22/21 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.  
2. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av 

egen uavhengighet.  

 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Monika Nordvik Larsen, presenterte revisjonstrategien og 
status for regnskapsrevisjon. Revisor svarte på spørsmål fra utvalget.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.  
2. Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen 

uavhengighet.  

 
 
 
Sak 23/21 Timeressurser for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 11.11.2021 23/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber kommunestyret om en økning i budsjett for revisjonskostnader med kr. 
100 000 for å kunne bestille en eierskapskontroll i 2022.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte saken. Grunnet Myra-saken er det lite ressurser tilgjengelig for 
eierskapskontroller/forvaltningsrevisjoner. Kontrollutvalget mener at det bør foretas en kombinert 
eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Meråker alpinsenter AS slik plan for eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon legger opp til. 



Omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunestyret om en økning i budsjett for revisjonskostnader med kr. 
500 000 for å kunne bestille en kombinert eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Meråker 
alpinsenter AS.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunestyret om en økning i budsjett for revisjonskostnader med kr. 
500 000 for å kunne bestille en kombinert eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Meråker 
alpinsenter AS.  
 
 
 
Sak 24/21 Årsplan for kontrollutvalget 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 11.11.2021 24/21 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022 for kontrollutvalget  
 

2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:  

· 10. februar 2022 
· 12. mai 2022 
· 9. juni 2022 
· 15. september 2022 
· 10. november 2022 

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen dersom dette skulle vise seg 
nødvendig.  
 

3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 

 
 
Behandling: 
Omforent forslag til vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:  
 

• 27. januar 2022 
• 24. mars 2022 
• 5. mai 2022 
• 22. september 2022 
• 10. november 2022 

 
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen dersom dette skulle vise seg 
nødvendig.  
 

2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022:  
 



 
• 27. januar 2022 
• 24. mars 2022 
• 5. mai 2022 
• 22. september 2022 
• 10. november 2022 

 
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen dersom dette skulle vise seg 
nødvendig.  
 

2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
 
 
Sak 25/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 11.11.2021 25/21 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatet gjennomgikk referatsakene. 
  
Omforent tilleggsforslag til vedtak:  
Kontrollutvalget ber om at kommunen sørger for at de etterlever kommunelovens § 23-6 fjerde 
ledd slik at kontrollutvalget blir varslet om møter i generalforsamlinger mm.  
 
Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.  
2. Kontrollutvalget ber om at kommunen sørger for at de etterlever kommunelovens § 23-6 

fjerde ledd slik at kontrollutvalget blir varslet om møter i generalforsamlinger mm.  
 
 
 
 
Sak 26/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 11.11.2021 26/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet.  
 



 
 
Sak 27/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 11.11.2021 27/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.  
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

