
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meråker kommune 
 
Arkivsak: 22/84 
Møtedato/tid: 12.05.2022 kl 08:30-10:20 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Torfinn Krogstad, nestleder  
Marit Øverkil  
Geir Arve Krogstad  
Gunnar Smedberg  
Bjørn Madslangrud, vara for Strøm  
 
Forfall: 

 

Edith Monika Strøm, leder  
 
Andre Møtende: 
Karoline Lorentzen, Konsek Trøndelag 
Arne Ketil Auran, kommunedirektør Meråker kommune (sak 13) 
Anne-Elise Ytterås, fagleder lønn og kommuneregnskap Meråker kommune (sak 13) 
Monika Nordvik Larsen, regnskapsrevisor Revisjon Midt-Norge (sak 13) 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
13/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 
14/22 Budsjettkontroll per 31.03.2022 for kontrollutvalget 
15/22 Virksomhetsbesøk 2022 
16/22 Referatsaker 
17/22 Eventuelt 
18/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 13/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 12.05.2022 13/22 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektør Arne Ketil Auran ga en orientering om kommunens drift og utfordringer i 2021. 
Videre ga han en orientering om årsregnskapet for 2021. Fagleder lønn og kommuneregnskap 
Anne-Elise Ytterås kom med utfyllende kommentarer. Kommunedirektøren svarte på spørsmål 
fra utvalget.  
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monika Nordvik Larsen ga deretter en orientering om 
arbeidet med revisjonsberetningen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
 
 
 
Sak 14/22 Budsjettkontroll per 31.03.2022 for kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 12.05.2022 14/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 31.03.2022 til orientering.  
 
Behandling: 
Sekretariatet redegjorde for saken. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 31.03.2022 til orientering.  
 
 
 
Sak 15/22 Virksomhetsbesøk 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 12.05.2022 15/22 
 



Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte.  
 
Utvalget ønsker å dra på virksomhetsbesøkt til Meråker helsetun. Utvalget ønsker orientering fra 
ledere, tillitsvalgte og verneombud. Det ønskes blant annet orientering om 
omorganiseringsprosess og sykefravær.  
 
Utvalget ønsker følgende tidsplan: 
09.00-09.15: Innledning - kort presentasjon av kontrollutvalget, hensikten med møte og 
presentasjon av de som er tilstede 
09.15-10.00: Presentasjon av sykehjemmet fra ledere, tillitsvalgte og verneombud.  
10.00-10.30: omvisning 
10.30-10.45: Oppsummering og avslutning 
 
Omforent forslag til vedtak; 

1. Kontrollutvalget drar på virksomhetsbesøk til Meråker Helsetun i kontrollutvalgets møte 
22.09.2022.  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere kommunedirektøren, sektorsjef og enhetsledere, 
tillitsvalgte og verneombud.  

3. Tidsplanen som er foreskrevet under behandling vedtas.  
 

Enstemmig.  
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget drar på virksomhetsbesøk til Meråker Helsetun i kontrollutvalgets møte 
22.09.2022.  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere kommunedirektøren, sektorsjef og 
enhetsledere, tillitsvalgte og verneombud.  

3. Tidsplanen som er foreskrevet under behandling vedtas.  
 
 
 
 
Sak 16/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 12.05.2022 16/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet redegjorde for referatsakene.  
 
Kontrollutvalget diskuterte åpenhetsbarometeret og kommunens plassering.  Utvalget bemerket 
at Meråker kommune var blant de dårligste kommunene i Trøndelag.  
 
Omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å gi en orientering om kommunens plassering i 
åpenhetsbarometeret 2021 i kontrollutvalgets møte 22.09.2022.  
 
Enstemmig.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å gi en orientering om kommunens plassering i 
åpenhetsbarometeret 2021 i kontrollutvalgets møte 22.09.2022.  



 
 
 
Sak 17/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 12.05.2022 17/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
Ingen vedtak fattet.  
 
Vedtak: 
ingen vedtak fattet  
 
 
 
Sak 18/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 12.05.2022 18/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble gjennomgått.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

