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Melding om vedtak - Kontrollutvalgets årsmelding 2021 

Verdal kommunestyre behandlet nevnte sak i møte 28. februar 2022 og vedtok følgende: 
«Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.» 
 
Samlet saksframlegg følger vedlagt.  
 
Dette til underretning. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Therese Ertsås 
Formannskapssekretær 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Verdal kommune 
Samlet saksframstilling 

 

 
 

Kontrollutvalgets årsmelding 2021 
 
 

Saksbehandler:  
E-post:  
Tlf.:  

Geir Olav Jensen 
geir.jensen@verdal.kommune.no 
950 54 696 
 

Arkivref: 
 2018/4675 - /000  
 
 Saksordfører: (Ingen) 

 
Utvalg  Møtedato  Saksnr. 
Kommunestyre 28.02.2022 13/22 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 28.02.2022 - 13/2022  

BEHANDLING: 
Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
VEDTAK: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 
 
 

Vedlegg: 
 
1 Kontrollutvalgets årsmelding 2021(70209)(1) 

 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 

Saksopplysninger: 
Behandling i kontrollutvalget 31. januar 2022: 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 31.01.2022 04/22 
 
Forslag til vedtak 
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1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2021 
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at 

kommunestyret gjør slikt vedtak 
«Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.» 

 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets årsmelding 2021 
 
Behandling: 
Sekretær orienterte om årsmeldingen. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2021 
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at 

kommunestyret gjør slikt vedtak 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 

 
Saksopplysninger 
Ifølge kommuneloven har kommunestyret det øverste ansvar for å kontrollere kommunens 
virksomhet. Til å forestå dette på sine vegne har kommunestyret valgt et kontrollutvalg. 
 
Kontrollutvalget vurderer fortløpende hvilken informasjon og saker som er aktuelle å 
oversende 
til kommunestyret. Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som avdekkes, løses på 
lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i egne rapporter til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert 
og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 
 
Kontrollutvalgets årsmelding er en oppsummering av arbeid i løpet av året, og er viktig 
informasjon om det arbeidet kontrollutvalget utøver på kommunestyrets vegne. 
 
Alle møteinnkallinger med saksdokumenter er sendt ordfører og kommunedirektør. Dette 
fungerer som en fortløpende informasjon til kommunen og det politiske nivået. 
 
Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Kommunedirektør møter etter 
innkalling. 
 
Vurdering 
Skriftlig rapport om kontrollutvalgets arbeid avgis til kommunestyret hvert år. I tillegg 
rapporteres enkeltsaker fortløpende. 
 
Det anbefales at kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med forslag om at 
kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.


