
  

Planlegging av besøk 2022  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 28.03.2022 09/22 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 22/65 - 1 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk ved Verdal bo- og 
behandlingssenter 30. mai 

2. I oktober ønsker kontrollutvalget å besøke: …………… 

 
Vedlegg 
Organisasjonskart m.m. 
 
Saksopplysninger 
Besøk ved kommunale virksomheter/enheter, byggeprosjekter eller i selskaper der 
kommunen har eierinteresser er ofte benyttet av kontrollutvalg for å gjøre seg bedre kjent. I 
kontrollutvalgets årsplan er det lagt opp til besøk i mai og oktober under forutsetning av at 
smittesituasjonen tillater det. 
 
Iht. kontrollutvalgets årsplan er det i møte den 30. mai planlagt besøk ved Verdal bo- og 
behandlingssenter, mens det i møte den 31. oktober ikke er tatt stilling til hva som skal 
besøkes. 
 
Besøk i mai - Verdal bo- og behandlingssenter 
Innhold i et besøk ved Verdal bo- og behandlingssenter kan være alt fra en omvisning i 
bygget, til at kontrollutvalget i tillegg får informasjon fra ledelsen, tillitsvalgte og verneombud, 
pårørende og ev. brukere. Kontrollutvalget ønsker vanligvis at de i så fall sier noe om mål, 
ressurser, utfordringer med videre, samt svarer på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Tidsplan kan se slik ut: 

Kl. 09.00 - 09.15 åpning ved kontrollutvalgets leder og presentasjon 
Kl. 09.15 - 10.00 samtale med ledende personer  
Kl. 10:00 - 10.30 samtale med tillitsvalgte og verneombud 
Kl. 10.45 - 11.15 samtale med pårørende 
Kl. 11.15 - 11.45 samtale med brukere 
Kl. 11.45 - 12.15 lunsj 
Kl. 12.15 - 13.00 omvisning 
Kl. 13.00 – avslutning 

 
Det er foreløpig ikke tatt kontakt med kommunedirektøren eller Verdal bo- og 
behandlingssenter, da det er ønskelig at kontrollutvalget først uttaler seg om form for besøk, 
ev. hva de ønsker fokus på under besøket, hvem de vil møte samt tidsplan.  
 
Besøk i oktober – valg av sted 
Når en skal velge sted/enhet for besøk i oktober, må dette ikke komme i konflikt med 
kontrollutvalgets uavhengige rolle og politiske prioriteringer. Dette kan f. eks være 
budsjettdebatt og politiske prioriteringer som kan ha/få stor betydning for sted/enhet som 
f.eks. en debatt om skolenedleggelse eller lignende. For at kontrollutvalget ikke skal bli tillagt 
politiske motiver er det viktig å velge et «nøytral» sted/enhet. 
 
Kommunens organisasjonskart sammen med noe informasjon om de ulike enheter er 



vedlagt. 
 
 
Annet om besøk: 
Besøk er ikke noe formelt tilsynsbesøk, men brukes for at kontrollutvalget skal bli bedre 
kjent.  
 
Det er viktig at kontrollutvalget ikke stiller seg i en situasjon der de kan bli tillagt politiske 
motiver. 
 
Det skrives normalt ikke rapport etter besøk, men kontrollutvalget tar en oppsummering 
umiddelbart etter at et besøk er gjennomført. Dersom kontrollutvalget så finner det 
nødvendig, kan kommunedirektøren innkalles til et senere møte for å utdype og gi ytterligere 
informasjon om forhold kontrollutvalget ønsker å få nærmere belyst. 
I forbindelse med besøk skal det samtidig også gjennomføres et ordinært møte i 
kontrollutvalget. 
 
 
 
Vurdering 
Hensikten med besøk er at kontrollutvalget skal bli bedre kjent med sted/enhet. Nærmere 
bestemt om å få informasjon om status, ressurser, mål og utfordringer som sted/enhet står 
ovenfor, eller kun et besøk for å gjøre seg kjent med bygget og omgivelsene. 
 
For at sekretær skal kunne tilrettelegge for besøk på en god måte ønskes det en 
tilbakemelding som sekretær kan legge til grunn i planleggingen.  
 
Saken leges frem med forslag om å besøke Verdal bo- og behandlingssenter 30. mai.  
 
Når det gjelder ev. besøk i oktober legges denne frem til diskusjon uten forslag til vedtak om 
sted/enhet. 
 
 
 
 


