
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meråker kommune 
 
Arkivsak: 22/28 
Møtedato/tid: 24.03.2022 kl 09:00-10:10 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Edith Monika Strøm       
Marit Øverkil  
Bjørn Madslangrud, vara for Gunnar Smedberg  
Oddbjørn Kaasa, vara for Torfinn Krogstad  
 
Forfall: 

 

Gunnar Smedberg  
Torfinn Krogstad 
Geir Arve Krogstad 

 

 
Andre møtende: 
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
Arne Ketil Auran, Kommunedirektør (Til stede i sak 6) 
Anne-Elise Ytterås, Fagleder lønn og kommuneregnskap (Til stede i sak 6) 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
06/22 Orientering om kommunens etterlevelse av justeringsreglene i 

merverdiavgiftsloven m. forskrift 
07/22 Prosjektplan - Eierskapskontroll: Meråker kommunes eierstyring 
09/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 
08/22 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
10/22 Referatsaker 
11/22 Eventuelt 
12/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 06/22 Orientering om kommunens etterlevelse av justeringsreglene i 
merverdiavgiftsloven m. forskrift 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 24.03.2022 06/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren startet med å gi en orientering om kommunens generelle arbeid med 
internkontroll. Fagleder lønn og kommuneregnskap, Anne-Elise Ytterås, ga en orientering om 
kommunens oppfølging av revisors rapport og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalget diskuterte.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
Sak 07/22 Prosjektplan - Eierskapskontroll: Meråker kommunes 
eierstyring 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 24.03.2022 07/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor gjennomfører en generell 
eierskapskontroll i Meråker kommune innenfor en ressursramme på 120 timer, med levering til 
sekretariatet innen 5. september 2022.  
 
Behandling: 
Sekretariatet gjennomgikk saken og prosjektplanen.  
Utvalget diskuterte.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor gjennomfører en generell 
eierskapskontroll i Meråker kommune innenfor en ressursramme på 120 timer, med levering til 
sekretariatet innen 5. september 2022.  
 
 
 
Sak 09/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 24.03.2022 09/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2021. Utvalget legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.  



 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggsforslag: 
 
Kontrollutvalget behandler sak om budsjett- og regnskapskontroll i neste møte 05.05.2022. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2021. Utvalget legger saken 
frem for kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering.  
 

2. Kontrollutvalget behandler sak om budsjett- og regnskapskontroll i neste møte 
05.05.2022 
 

 
 
 
Sak 08/22 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 24.03.2022 08/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.  
 
 
Behandling: 
Sekretariatet gjennomgikk rapporten.  
Utvalget diskuterte.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.  
 
 
 
Sak 10/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 24.03.2022 10/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet gjennomgikk referatsakene. Kontrollutvalget diskuterte.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 



Sak 11/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 24.03.2022 11/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Sekretariatet tok opp muligheten for virksomhetsbesøk og at utvalget kan diskutere dette i neste 
møte.  
 
Omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet sette opp en sak om virksomhetsbesøk i neste 
kontrollutvalgsmøte 05.05.2022.  
 
Enstemmig.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet sette opp en sak om virksomhetsbesøk i neste 
kontrollutvalgsmøte 05.05.2022.  
 
 
 
Sak 12/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 24.03.2022 12/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble gjennomgått i møte.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

