
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune 
 
Arkivsak: 22/238 

Møtedato/tid: 31.10.2022 kl 09:00-14:45 

 Besøk ved Vinne skole kl 09:00-13:00.  

 Behandling av saker iht. sakliste fra kl 13:00 – 14:45 

Møtested: Vinne skole, møterom Helloporten 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørn Jorodd Holmli, leder  
Karin Irene Rekve, deltok fra kl 13:00 ved behandling av saker  
Kristine Kulstad  
Astrid Tromsdal  
Jostein Olav Grande  

 
Forfall: 

 

John Hermann hadde meldt forfall, og 3. vara J O Grande møtte i hans sted.  
Ole Johnny Wiik Moe hadde meldt forfall, og vara K I Rekve møtte i hans sted  

 
Andre møtende: 
Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS 
Geir Olav Jensen, Kommunedirektør, sak 24/22 
Sunniva ‘Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA 
 
Under besøket ved Vinne skole møtte 
Stein Arne Åsland, ass. rektor 
Siv Merete Ingebrigtsen, leder SFO 
Terje Leinum, Utsanningsforbundet 
Rita Indahl, Fagforbundet 
Anne Berit Leinum, Verneombud 
 
Elevrådet ved: 
Petter  
Frida 
Bendik 
Signe 
Lilly 
 
Morten Balgård, FAU 
 

 
 
 
 
 
 
Merknader: 
Korrigert saksfremlegg i sak 25/22 delt ut i møtet 
For øvrig ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 



Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
22/22 Oppsummering av besøk ved Vinne skole 

23/22 Referatsaker 31.10.2022 

24/22 Orientering fra kommunedirektøren - Offentlige anskaffelser 

25/22 Eierskapskontroll Tindved Kultuhage AS - Rapport 

26/22 Vurdering av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

27/22 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring 

28/22 Innspill årsplan 2023 

29/22 Godkjenning av møteprotokoll 31.10.2022 

 
 
 
 
  



Sak 22/22Oppsummering av besøk ved Vinne skole 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 31.10.2022 22/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar dagens besøk ved vinne skole til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Omforent forslag om et punkt to 
Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren møte i neste møte for å følge opp besøket 
 
Forslag til vedtak og omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar dagens besøk ved Vinne skole til orientering 
2. Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren møte i neste møte for å følge opp 

besøket. 
 

 
 
 

Sak 23/22Referatsaker 31.10.2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 31.10.2022 23/22 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering 
 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
      
 Kontrollutvalget tar referatene til orientering 
 
 

Sak 24/22Orientering fra kommunedirektøren - Offentlige anskaffelser 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 31.10.2022 24/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og vil følge opp offentlige anskaffelser 
videre. 
 
 
 
 



Behandling: 
Kommunedirektør orienterte. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og vil følge opp offentlige anskaffelser 
videre 
 
 
 
 

Sak 25/22Eierskapskontroll Tindved Kultuhage AS - Rapport 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 31.10.2022 25/22 

 
 
Forslag til vedtak 
  

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering 
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgen innstiling 

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
b. Kommunestyret har merket seg revisor sine anbefalinger og ber om at 

eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav, og fremmes 
kommunestyret så snart som mulig 

  
 
 
Behandling: 
Korrigert saksfremlegg delt ut i møtet pga. at vurdering var falt ut. 
 
Forvaltningsrevisor orienterte. 
 
Omforent forsalg om et punkt c) 
Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen heretter blir fremmet så tidlig som mulig etter 
konstituering i ny valgperiode. 
 
Forslag til vedtak og omforent forsalg enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering 
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgen innstiling 

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
b. Kommunestyret har merket seg revisor sine anbefalinger og ber om at 

eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav, og fremmes 
kommunestyret så snart som mulig 

c.  Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen heretter blir fremmet så tidlig 
som mulig etter konstituering i ny valgperiode. 
 

 
 

Sak 26/22Vurdering av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 31.10.2022 26/22 

 



 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ønsker forvaltningsrevisjon innenfor følgende område: 

•   
og ber sekretær vurdere aktuelle retninger for prosjektet slik at prosjektplan kan bestilles i 
neste møte. 
 
 
 
Behandling: 
 
Omforent forslag: 
Kontrollutvalget ønsker forvaltningsrevisjon innenfor følgende område: 

• Kvalitet i skolen 
og ber sekretær vurdere aktuelle retninger for prosjektet slik at prosjektplan kan bestilles i 
neste møte. 
 
 
Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker forvaltningsrevisjon innenfor følgende område: 

• Kvalitet i skolen 
og ber sekretær vurdere aktuelle retninger for prosjektet slik at prosjektplan kan bestilles i 
neste møte. 
 
 
 

Sak 27/22Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 31.10.2022 27/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet for: 

• Verdal kommune 
 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet for: 

• Verdal kommune 
 
 

Sak 28/22Innspill årsplan 2023 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 31.10.2022 28/22 

 
 
 



Forslag til vedtak 
  
Kontrollutvalget ber sekretær innarbeide de gitte innspill i årsplan med møteplan for 2023. 
 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
      
 Kontrollutvalget ber sekretær innarbeide de gitte innspill i årsplan med møteplan for 2023 
 

Sak 29/22Godkjenning av møteprotokoll 31.10.2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 31.10.2022 29/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 31.10.2022, godkjennes. 
 
 
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 31.10.2022, godkjennes 
 
 


