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Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune 
 
Arkivsak: 21/368 
Møtedato/tid: 01.12.2021 kl 09:00 – 13.00 
Møtested: Møterom 4. etasje - Rådhuset 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Asbjørn Hagerup  
Anne Lise Grande Vollan, møteleder  
Astrid Marie Bakken, sak 29-34/21  
Wenche Frogn Sellæg  
Geir Ekker 
Kari Vold, sak 35 og 36/21 

 

 
Forfall: 

 

  
  
  
  
  

 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær 
Margrete Haugum, revisor, Sak 29/31 
Heidi Galguften, revisor, sak 30 og 31/21 
Hege Kristin Kværnø Saugen, ordfører, sak 29, 33, 31 og 30/21 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 33/21 ble behandlet etter sak 
29/21 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
29/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon -  geoteknikk 
30/21 Revisjonsstrategi og oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 

uavhengighetserklæring 
31/21 Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 

justeringsbestemmelsene 
32/21 Tilbakemelding på oppfølging undersøkelse deponier 
33/21 Forberedelse av besøk på Overhalla sykeheim 1.tertial 2022 
34/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022 
35/21 Referatsaker desember 21 
36/21 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 29/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - geoteknikk 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 01.12.2021 29/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 12.11.21. 
2. Rapporten forventes levert 01.07.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 400 

timer. 
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov 

for endringer i prosjektplanen. 

 
Behandling: 
Haugum presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 12.11.21. 
2. Rapporten forventes levert 01.07.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 400 

timer. 
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov 

for endringer i prosjektplanen. 

 
 
Sak 30/21 Revisjonsstrategi og oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighetserklæring 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 01.12.2021 30/21 

 
Forslag til vedtak 
Den gitte informasjon og uavhengighetserklæring tas til orientering 

 
Behandling: 
Galguften orienterte om revisjonsstrategien 2021 og sin uavhengighet, samt besvarte 
spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Den gitte informasjon og uavhengighetserklæring tas til orientering 

 
 
Sak 31/21 Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 
justeringsbestemmelsene  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 01.12.2021 31/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering 

 



Behandling: 
 

Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering. 

 
 
Sak 32/21 Tilbakemelding på oppfølging undersøkelse deponier 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 01.12.2021 32/21 

 
Forslag til vedtak 
Kommunedirektørens tilbakemelding datert 28.10.21 tas til orientering og kontrollutvalget 
avslutter saken. 

 
Behandling: 
 

 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kommunedirektørens tilbakemelding datert 28.10.21 tas til orientering og kontrollutvalget 
avslutter saken. 

 
 
Sak 33/21 Forberedelse av besøk på Overhalla sykeheim 1.tertial 2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 01.12.2021 33/21 

 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk Overhalla Sykeheim i utvalgets møte, 08.03.22. 
2.   Besøket gjennomføres i tråd med skissert opplegg i saksfremlegget. 

 
Behandling: 
Det ble fremmet slikt omforent forslag: 
 
Pkt. 2 endres slik: Til neste møte i kontrollutvalget konkretiserer sekretær samtaleguiden ut 
fra innspill gitt i møtet, f.eks. avvik, sykefravær, trivsel, pårørende, turnover ansatte, 
varslingsrutiner, m.v. Besøksform bestemmes i neste møte, jfr. smittesituasjonen.  

 
Enstemmig med endringsforslag. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk Overhalla Sykeheim i utvalgets møte, 08.03.22. 
2.  Til neste møte i kontrollutvalget konkretiserer sekretær samtaleguiden ut fra innspill 

gitt i møtet, f.eks. avvik, sykefravær, trivsel, pårørende, turnover ansatte, 
varslingsrutiner, m.v. Besøksform bestemmes i neste møte, jfr. smittesituasjonen 

 
 
 



 
 
Sak 34/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 01.12.2021 34/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsplan for sin virksomhet i 2022. 
2.  Saken oversende kommunestyret til orientering. 

 
Behandling: 
 

Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsplan for sin virksomhet i 2022. 
2.   Saken oversende kommunestyret til orientering. 

 
 
Sak 35/21 Referatsaker desember 21 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 01.12.2021 35/21 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalgsleder orienterte om informasjon gitt i Namsos kontrollutvalg om 
barnevernstjenesten. 
 
Det ble fremmet slikt omforent nytt pkt. 2: 
 
Kommunedirektøren, eller de han bemyndiger,  innkalles til neste møte  for å orientere om: 
 

- Kommunens kjøp  av barnevernstjenesten; hvilke vurderinger lå til grunn for at 
tjenesten anskaffes eksternt og er det gjort ny vurdering om tjenesten skal tas 
tilbake til kommunen? 

- Hvilken betydning vil det få for kommunen at barnevernstjenesten organiseres som 
en del av ny oppvekstenhet i Namsos ? 

- Samordning innen  kommunen vedr. forebyggende tjenester  til barnevernet.  
- Hvilke konsekvenser  har oppvekstreformen/ny barnevernslov for kommunen; 

økonomisk, kompetansemessig og organisatorisk, m.v.? 
 
Kontrollutvalget viser til at det er igangsatt forvaltningsrevisjon på tverrfaglig samarbeid for 
utsatte barn og unge. 
 
Enstemmig med omforent nytt pkt. 2. 

 
Vedtak: 

1. Referatene tas til orientering. 
2. Kommunedirektøren, eller de han bemyndiger,  innkalles til neste møte  for å 

orientere om: 
 



- Kommunens kjøp  av barnevernstjenesten; hvilke vurderinger lå til grunn for at 
tjenesten anskaffes eksternt og er det gjort ny vurdering om tjenesten skal tas tilbake 
til kommunen? 

- Hvilken betydning vil det få for kommunen at barnevernstjenesten organiseres som 
en del av ny oppvekstenhet i Namsos ? 

- Samordning innen  kommunen vedr. forebyggende tjenester  til barnevernet.  
- Hvilke konsekvenser  har oppvekstreformen/ny barnevernslov for kommunen; 

økonomisk, kompetansemessig og organisatorisk, m.v.? 
 

      Kontrollutvalget viser til at det er igangsatt forvaltningsrevisjon på tverrfaglig samarbeid for 
utsatte barn og unge. 

 
 
 
Sak 36/21 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 01.12.2021 36/21 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 

 
Behandling: 
Protokollen gjennomgås i møtet. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 

 
 
 
 
 


	Sakliste:

