
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 
 
Arkivsak: 22/14 

Møtedato/tid: 11.02.2022 kl 09:00 11:15 

Møtested: Fylkets hus - Smia 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Benthe Asp, leder  
Arnhild Bilstad Opdal  
Are Severin Ingulfsvann   
Kai-Jørgen Lorvik  
Synnøve Hoseth  

 
Forfall: 

 

Petter Vesterdal tidligere fast medlem av kontrollutvalget har flyttet ut av kommunen og 
dermed mistet sin valgbarhet til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 7-2. Vara, Synnøve 
Hoseth møtte derfor i han sted 

 

Eirik Forås hadde meldt forfall, og vara Are Severin Ingulfsvann  
møtte i hans sted 

 

 
Andre møtende: 
Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS 
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA, sak 01/22, 03/22, 04/22, 05/22 

 
 
 
 
Merknader:  
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - kort innføring 

02/22 Referatsaker 11.02.2022 

03/22 Eierskapskontroll Brannvesenet Midt IKS - Rapport 

04/22 Forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS - Rapport 

05/22 Forvaltningsrevisjon Kulturskoletilbudet til barn og unge - Prosjektplan 

06/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 

07/22 Godkjenning av møteprotokoll 11.02.2022 

 
 
 
 
  



Sak 01/22 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - kort innføring 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 11.02.2022 01/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
 
Behandling: 
Alle presenterte seg innledningsvis. 
 
Sekretær orienterte om saken. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

 
 

Sak 02/22 Referatsaker 11.02.2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 11.02.2022 02/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering 

 

 
 

Sak 03/22 Eierskapskontroll Brannvesenet Midt IKS - Rapport 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 11.02.2022 03/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger 
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen utvikles iht. lovkrav og 

fremmes årlig for kommunestyret. 

 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor orienterte 
 



Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger 
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2.  Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen utvikles iht. lovkrav og 

fremmes årlig for kommunestyret 
 

 
 

Sak 04/22 Forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS - Rapport 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 11.02.2022 04/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger 
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors sine anbefalinger 

knyttet til samarbeidet med byggesakkontoret og brannforebyggende tiltak i 
kommunen, samt bidra i å avklare det akuttmedisinske samarbeidet. 
Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere tilbake til kontrollutvalget 
om oppfølging av dette innen utgangen av 2022. 

3. Kommunestyret ber eierrepresentantene følge opp revisors anbefalinger i 
representantskapets møte, og rapportere tilbake til kommunestyret innen 
utgangen av 2022 om hvordan dette er behandlet av representantskapet. 

4. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kontrollutvalgene i Røyrvik og 
Osen til orientering. 

 

 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor orienterte 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger 
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors sine anbefalinger 

knyttet til samarbeidet med byggesakkontoret og brannforebyggende tiltak i 
kommunen, samt bidra i å avklare det akuttmedisinske samarbeidet. 
Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere tilbake til kontrollutvalget 
om oppfølging av dette innen utgangen av 2022. 

3. Kommunestyret ber eierrepresentantene følge opp revisors anbefalinger i 
representantskapets møte, og rapportere tilbake til kommunestyret innen 
utgangen av 2022 om hvordan dette er behandlet av representantskapet. 

4. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kontrollutvalgene i Røyrvik og 



Osen til orientering. 

 
 

 
 

Sak 05/22 Forvaltningsrevisjon Kulturskoletilbudet til barn og unge - 
Prosjektplan 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 11.02.2022 05/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon kulturskoletilbudet. 

 
 
Behandling: 
Omforent forslag om et tillegg i problemstilling en: 

• Uavhengig av funksjonsevne 
 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon kulturskoletilbudet med 
endringer gjort i møtet. 
 
Omforent forslag enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon kulturskoletilbudet med 
endringer gjort i møtet  

 

 
 

Sak 06/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 11.02.2022 06/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2021  
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at 

kommunestyret gjør slikt vedtak  

 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 

 
 
Behandling: 
Sekretær orienterte. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2021  
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at 

kommunestyret gjør slikt vedtak  

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering 
 



 
 

Sak 07/22 Godkjenning av møteprotokoll 11.02.2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune 11.02.2022 07/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.02.2022, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått i møtet 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.02.2022, godkjennes 

 

 
 
 
 
 


