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Legevakt IKS 

Vedlagt følger Frosta kommunestyres behandling av saken. 
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 62/2022 01.11.2022 

 
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Innherred Interkommunale Legevakt 
IKS 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 

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. 
 
PS 62/2022  Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Innherred Interkommunale Legevakt IKS 

Kommunestyrets behandling av sak 62/2022 i møte den 01.11.2022: 

Behandling  

Thomas Furunes fra Revisjon Midt-Norge SA deltok under behandlingen av saken. 

 

Vedtak 

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Endelig vedtak: 

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. 

 

 

Vedlegg: 

1 Oversending av politisk sak til kommunestyret - Rapport fra eierskapskontroll med 
forvaltningsrevisjon Innherred interkommunale Legevakt IKS.pdf 

2 Særutskrift sak 22 - Rapport fra eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Innherred 
Interkommunale Legevakt IKS.pdf 

3 Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Innherred Interkommunale Legevakt 
IKS.pdf 

 
 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget i Frosta bestilte eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Innherred 
Interkommunale Legevakt IKS i kontrollutvalgets møte 08.12.2020 (sak 26/20). 

Saksopplysninger 

Det vises til vedlagte utskrift med vedlegg fra kontrollutvalgets møte 06.09.2022, sak 22/22. 
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