
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune 
 
Arkivsak: 22/159 

Møtedato/tid: 29.08.2022 kl 09:00-11:30 

Møtested: Verdal rådhus - kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

John Hermann, nestleder, ledet møtet.   
Ole Johnny Wiik Moe   
Kristine Kulstad   
Astrid Tromsdal   
Bjørn Jorodd Holmli   

 
Forfall: 
Ove Morten Haugen hadde meldt forfall, 1. vara J Holmli møtte 

 

 
Andre møtende: 
Geir Olav Jensen, kommunedirektør, sak 23/22 - 28/22. 
Helge Holthe, kommunalsjef for økonomi, sak 28/22. 
Harald Morten Steen, kommunalsjef for oppvekst, sak 24/22 og 26/22. 
Rune Gjelvold, rådgiver for integrering og mangfold, sak 25/22. 
Liv Tronstad, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS  
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS 

 
 
 
Merknader:  
Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 27/22 ble behandlet før sak 25/22. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
22/22 Referatsaker 29.08.2022 

23/22 Anskaffelse av biler – Orientering fra kommunedirektøren 

24/22 Barnevern og oppvekstreformen – Orientering fra kommunedirektøren 

25/22 Integrering og mangfold - Orientering fra kommunedirektøren 

26/22 Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen - Oppfølging -Orientering fra 
kommunedirektøren 

27/22 Covid-19 - Orientering fra kommunedirektøren  

28/22 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2021 - Oppfølging 

29/22 Budsjettoppfølging kontrollarbeidet 2022 

30/22 Budsjett kontrollarbeidet 2023 - Økonomiplan 2023-2026 

31/22 Forberedelse av besøk ved Vinne skole 

32/22 Godkjenning av møteprotokoll 29.08.2022 

 
 
 
 
  



Sak 22/22 Referatsaker 29.08.2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 29.08.2022 22/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget behandlet vedlagte referatsaker. Kontrollutvalget ønsker en oppfølging av 
referatsak nr. 1 som gjelder statsforvalterens tilsyn med kommunale tjenester som gjelder 
blant annet utmåling av økonomisk stønad til de under 30 år 
  
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber om kommunens tilsvar til statsforvalterens tilsyn oversendes 
kontrollutvalget når denne foreligger. 
  
Forslag til vedtak med omforent forslag - enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 
Kontrollutvalget ber om kommunens tilsvar til statsforvalterens tilsyn oversendes 
kontrollutvalget når denne foreligger. 
 
 

Sak 23/22 Anskaffelse av biler – Orientering fra kommunedirektøren 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 29.08.2022 23/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering, og vil følge opp offentlige 
anskaffelser i møte i oktober. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte utvalget om forhold og omstendigheter som gjelder en 
anskaffelse av biler. Kommunaldirektøren redegjorde for tiltak som skal sørge for bedre 
etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. 
  
Orienteringen legges ved protokollen. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig vedtatt. 
  
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering, og vil følge opp offentlige 
anskaffelser i møte i oktober. 
 
 

Sak 24/22 Barnevern og oppvekstreformen – Orientering fra 
kommunedirektøren 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 29.08.2022 24/22 

 
 



Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved kommunalsjef oppvekst, Harald Morten Steen, orienterte utvalget 
om status for planarbeidet som gjelder oppvekstreformen i barnevernet. 
  
Orienteringen legges ved protokollen. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

Sak 25/22 Integrering og mangfold - Orientering fra kommunedirektøren 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 29.08.2022 25/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved rådgiver for integrering og mangfold, Rune Gjelvold, orienterte 
utvalget om status for kommunens arbeidet knyttet til integrering. 
  
Orienteringen legges ved protokollen. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig vedtatt. 
  
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

Sak 26/22 Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen - Oppfølging -
Orientering fra kommunedirektøren 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 29.08.2022 26/22 

 
 
Forslag til vedtak 
 Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved kommunalsjef oppvekst, Harald Morten Steen, orienterte utvalget 
om hvordan kommunen arbeider for å motvirke vold og trusler i skolen. 
  
Orienteringen legges ved protokollen. 
  
Omforent forslag 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering og anser oppfølging 
av saken som avsluttet. 
 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektøren til orientering og anser oppfølging 
av saken som avsluttet.  
 
 

Sak 27/22 Covid-19 - Orientering fra kommunedirektøren  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 29.08.2022 27/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte utvalget om kommunens erfaring med og konsekvenser av 
Covid-19-pandemien. 
  
Orienteringen legges ved protokollen. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig vedtatt. 
  
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
 

Sak 28/22 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2021 - 
Oppfølging 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 29.08.2022 28/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og vil fortsatt følge opp saken inntil revisor 
finner at kommunen oppfyller kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 med tilhørende 
forskrifter. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått ettersendt nummerert brev fra revisor om forhold knyttet til hvordan 
kommunen oppfyller kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 med tilhørende forskrifter. 
  
Kommunedirektøren ved kommunalsjef for økonomi, Helge Holthe, orienterte utvalget om 
hvordan kommunen arbeider med å oppfylle kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 med 
tilhørende forskrifter. 
  
Kommunen har ettersendt rutiner som skal oppfylle kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 
med tilhørende forskrifter. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og vil fortsatt følge opp saken inntil revisor 
finner at kommunen oppfyller kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 med tilhørende 
forskrifter. 
 
 



 

Sak 29/22 Budsjettoppfølging kontrollarbeidet 2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 29.08.2022 29/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll 1. halvår til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk forelagt budsjettkontroll for første halvår til orientering. Det bemerket at 
det er avvik knyttet til møtegodtgjørelse, men at dette søkes rettet av kommunens 
regnskapsavdeling. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig vedtatt. 
  
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll 1. halvår til orientering.  
 
 

Sak 30/22 Budsjett kontrollarbeidet 2023 - Økonomiplan 2023-2026 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 29.08.2022 30/22 

 
 
Forslag til vedtak 
  

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollarbeidet i 
kommunen med en total ramme på kr 1 761 000, med forbehold om endringer etter 
årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge. 

2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer 
kommunens reglement setter, og kontraktsrettslige forpliktelser. 

3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i 
kontrollsammenheng. 

4. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret i samsvar med 
kommunelovens § 14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget behandlet budsjettforslag for kontrollarbeidet 2023. 
  
Omforent endringsforslag 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2023 for kontrollarbeidet i 
kommunen med en total ramme på kr 1 761 000, med forbehold om endringer etter 
årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge. 

2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer 
kommunens reglement setter, og kontraktsrettslige forpliktelser. 

3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i 
kontrollsammenheng. 

4. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret i samsvar med 
kommunelovens § 14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2023 for kontrollarbeidet i 
kommunen med en total ramme på kr 1 761 000, med forbehold om endringer etter 
årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge. 



2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer 
kommunens reglement setter, og kontraktsrettslige forpliktelser. 

3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i 
kontrollsammenheng. 

4. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret i samsvar med 
kommunelovens § 14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

 
 

Sak 31/22 Forberedelse av besøk ved Vinne skole 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 29.08.2022 31/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk ved Vinne skole iht. til skissert opplegg. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget behandlet forslag til gjennomføring av virksomhetsbesøk ved Vinne skole. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig vedtatt. 
  
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk ved Vinne skole iht. til skissert opplegg.  
 
 

Sak 32/22 Godkjenning av møteprotokoll 29.08.2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 29.08.2022 32/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.08.2022, godkjennes.  
 
Behandling: 
Utvalget lest opp protokollen i møtet. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.08.2022, godkjennes. 
 
 
 


