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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering. 
2. Kontrollutvalget behandler sak om oppfølging av kommunestyrets sak 62/2022 i 

første mulige møte etter at sekretariatet har mottatt tilbakemelding fra 
kommunedirektør og eierrepresentant.  

 
Vedlegg 
Saksliste Formannskapet 06.09.2022 
Saksliste kommunestyret 20.09.2022 
Saksliste Formannskapet 04.10.2022 
Saksliste kommunestyret 01.11.2022 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets 
vegne.  
 
I kontrollutvalgets møte 10.05.2022 (sak 10/22) vedtok utvalget at de ønsker en fast sak i 
hvert møte som heter “aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak”. Hensikten er at 
kontrollutvalget enklere kan fange opp saker som kan være relevante for kontrollutvalget.  
 
I perioden fra forrige kontrollutvalgsmøte 06.09.2022 og til dato for utsendelse av sakspapirer 
15.11.2022 har det vært avholdt to formannskapsmøter og to kommunestyremøter. Vedlagt 
saken ligger sakslistene fra formannskapsmøte 06.09.22 og 04.10.22, samt kommunestyrets 
møter 20.09.22 og 01.11.22.  
 
Vurdering og konklusjon 
Sekretariatet har gjennomgått sakslistene til de nevnte møtene. Etter sekretariatets vurdering 
ser det ikke ut til at formannskapet siden sist har behandlet saker som trenger videre 
oppfølging i kontrollutvalget. Kommunestyret har imidlertid i møte 01.11.22 (sak 62/2022) 
behandlet rapporten fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Innherred 
Interkommunale legevakt. Kommunestyret fattet følgende vedtak (i tråd med kontrollutvalgets 
innstiling):  
  

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant følge opp revisor sine anbefalinger 

i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomité, avklare 
habilitetsutfordringer, ROS-analyser og elektronisk internkontrollsystem. 

3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sørger for at eierskapsmelding 
utarbeides i henhold til lovkrav. 

4. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig 
tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av april 2023. 

5. Kommunestyret ber om at eierrepresentanten gir kontrollutvalget skriftlig 
tilbakemelding på oppfølging av punkt 2 innen utgangen av april 2023. 

 
Kontrollutvalget bør følge opp denne saken videre så snart sekretariatet har mottatt 
tilbakemelding fra kommunedirektøren og eierrepresentanten våren 2023.  



 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta sakslistene til orientering samt å vedta 
oppfølging av kommunestyrets sak 62/2022. 
 
 


