
SAKER TIL OPPFØLGING  2021 – OVERHALLA  KONTROLLUTVALG 
Dato Sak – nr og tittel Vedtak Oppfølging Merknad 
14.01.21 01/21 - Rapport - 

Undersøkelse 
forurensingslokaliteter i 
Overhalla 

1. Kontrollutvalget tar rapport - Undersøkelse 
forurensingslokaliteter i Overhalla til orientering.  
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til 
vedtak:  
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp 
anbefalingene: 
 - Kommunen bør vurdere om det er behov for å etablere 
system for å oppdage forurensningslokaliteter 
 - Kommunen bør vurdere om det målrettede arbeidet innen 
forurensning svarer til kommunens målsettinger innen miljø 
3. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig 
tilbakemelding innen 01.11.21 på hvordan anbefalingene er 
fulgt opp. 

Behandlet i 
kommunestyret 
16.02.21 

 

14.01.20 07/21 - Kontrollutvalgets 
årsrapport 2020 

 1.Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 
2020 vedtas. 
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik 
innstilling til vedtak: 
 Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til 
orientering 

Behandlet i 
kommunestyret 
16.02.21 

 

14.01.21 05/21 – Plan 
forvaltningsrevisjon 2021-
2024 

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 
med slik prioritering av forvaltningsrevisjoner:  
1. Tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende 
situasjoner 
 2. Geoteknikk, vann og avløp  
3. Arkiv, post, saksbehandling, svar på henvendelser  
4. Sykefravær 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre 
endringer i planen. 

Behandlet i 
kommunestyret sak 
16.02.21 

 

28.04.21 09/20 - Kontrollutvalgets 
uttalelse til kommunens 
årsregnskap 2020 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap 
og årsberetning 2020.  

2. Uttalelsen oversendes kommunestyret, med kopi til 
formannskapet, til behandlingen av kommunens 
årsregnskap og årsberetning. 

Behandlet i 
kommunestyret 
25.05.21 

 



28.04.21 16/21 - Forenklet 
etterlevelseskontroll – 
selvkost 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til 

orientering 

Behandlet i 
kommunestyret 
25.05.21 
  

 

08.09.20 Budsjett for 
kontrollarbeidet 2021 

1.Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til 
Revisjon Midt-Norge SA, slutter seg til det framlagte forslag til 
driftsbudsjett for 2022 for kontrollarbeidet i Overhalla 
kommune med en total ramme på kr 1.009.000.-.  

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

3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i 
samsvar med § 2 i forskrift m kontrollutvalg. 

Oversendt 
kommunedirektøren og 
behandlet i 
kommunestyret 
14.12.21 
 

 

01.12.21 34/21 - Kontrollutvalgets 
årsplan 2022 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsplan for sin virksomhet i 
2022.  

2. Saken oversende kommunestyret til orientering. 

Ref.kst. i desember  

 
 


