
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune 
 
Arkivsak: 21/386 

Møtedato/tid: 25.01.2022 kl 09:00 – 11.30 

Møtested: Fjernmøte Teams 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anne Lise Grande Vollan, møteleder  
Asbjørn Hagerup  
Astrid Marie Bakken  
Geir Ekker 
Kari Vold 

 

 
Forfall: 

 

Wenche Frogn Sellæg  
 

 
  
  
  
  

 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær 
Trond Stenvik, kommunedirektør, sak 01/22 
Hege Saugen, ordfører, sak 01-02/22 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Orientering fra administrasjonen 

02/22 Forberedelse av enhetsbesøk - Overhalla Sykeheim 

03/22 Oppfølging av saker 

04/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021 

05/22 Referatsaker januar 22 

06/22 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/22 Orientering fra administrasjonen 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 25.01.2022 01/22 

 
Forslag til vedtak: 
Den gitte informasjon tas til orientering 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget om: 
· Kommunens kjøp av barnevernstjenesten; hvilke vurderinger lå til grunn for at tjenesten 

anskaffes eksternt og er det gjort ny vurdering om tjenesten skal tas tilbake til 
kommunen? 

· Hvilken betydning vil det få for kommunen at barnevernstjenesten organiseres som en 
del av ny oppvekstenhet i Namsos ? 

· Samordning innen kommunen vedr. forebyggende tjenester  til barnevernet.  
· Hvilke konsekvenser har oppvekstreformen/ny barnevernslov for kommunen; økonomisk, 

kompetansemessig og organisatorisk, m.v.? 
 
Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag: 
Kontrollutvalget vil ha fokus på barnevern og tverrsektorielt samarbeid, og ber om at det 
gis en orientering på temaet i et senere møte. 
 

Enstemmig med tilleggsforslag. 
 
Vedtak: 

1. Den gitte informasjon tas til orientering 
2. Kontrollutvalget vil ha fokus på barnevern og tverrsektorielt samarbeid, og ber om 

at det gis en orientering på temaet i et senere møte. 
 

 

Sak 02/22 Forberedelse av enhetsbesøk - Overhalla Sykeheim 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 25.01.2022 02/22 

 
Forslag til vedtak: 
Konkretisert samtaleguide tas til orientering og brukes som grunnlag for samtalene med 
ledelse, tillitsvalgte, verneombud og bruker/pårørende på utvalgets besøk. 

 
Behandling: 
Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag: 
 
Følgende innarbeides i samtaleguiden: 

• Samarbeidet med pårørende 

• Samarbeid mellom institusjonen og frivillige 

• Årsaker til at ansatte slutter, gjennomføres sluttsamtaler? 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
1.Konkretisert samtaleguide tas til orientering og brukes som grunnlag for samtalene med 
ledelse, tillitsvalgte, verneombud og bruker/pårørende på utvalgets besøk. 

2. Følgende innarbeides i samtaleguiden: 

• Samarbeidet med pårørende 

• Samarbeid mellom institusjonen og frivillige 
• Årsaker til at ansatte slutter, gjennomføres sluttsamtaler? 



 
 

 

Sak 03/22 Oppfølging av saker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 25.01.2022 03/22 

 
Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

 

Sak 04/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 25.01.2022 04/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Det framlagte forslaget til kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

        Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering 
 
Behandling: 
Saken utsettes til neste møte. 

 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte 

 

 

Sak 05/22 Referatsaker januar 22 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 25.01.2022 05/22 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 

 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 

 

 

Sak 06/22 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 25.01.2022 06/22 

 



Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 

 
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 
 

Enstemmig 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 

 

 
 
 
 


