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Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Orientering fra kommunedirektør 
02/22 Kontrollutvalgets års- og møteplan 2022 
03/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021 
04/22 Revisors uavhengighetserklæring 
05/22 Revisjonsstrategien for 2021 
06/22 Referatsaker 14.02.2022 
07/22 Eventuelt 
08/22 Godkjenning av møteprotokoll 14.02.2022. 
09/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 
 
 
 
  



Sak 01/22 Orientering fra kommunedirektør  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 14.02.2022 01/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte om: 

• Budsjettprosess/ økonomi - ståsted – fremtid. 
• Covid situasjonen 
• Eierskapsmeldinger 

 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

 
 
 
Sak 02/22 Kontrollutvalgets års- og møteplan 2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 14.02.2022 02/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022. 
 
 

 
 
 
Sak 03/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 14.02.2022 03/22 

 
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: 
Enstemmig 
 

 
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  
 
 

 
 
 
Sak 04/22 Revisors uavhengighetserklæring 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 14.02.2022 04/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering. 
 
 

 
 
 
Sak 05/22 Revisjonsstrategien for 2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 14.02.2022 05/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2021 til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2021 til orientering. 
 
 

 
 



 
Sak 06/22 Referatsaker 14.02.2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 14.02.2022 06/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
 
Sak 07/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 14.02.2022 07/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
Ingen hendvendelser 
 

 
Vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 
 
 
Sak 08/22 Godkjenning av møteprotokoll 14.02.2022. 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 14.02.2022 08/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget,14.02.2022, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 
Godkjent 
 



 
 
 
Sak 09/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 14.02.2022 09/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med 
følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ber formannskapet vurdere valg av nytt medlem til styret i IKT 
Indre Namdal IKS, IKA Trøndelag IKS og INam IKS. Hvis kommunen vil beholde 
ordningen med kommunedirektøren som styremedlem, bes administrasjonen 
finne en setteadministrasjon som kan bestille en juridisk utredning av 
habilitetsspørsmålet og utrede saken. 

2. Administrasjonen bes om å sørge for at dokumentasjonen av behandling av 
personopplysninger og datasikkerhet er i samsvar med lovverket.  

3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at selskapet følger revisors 
anbefalinger. Eierrepresentanten bes om å orientere kommunestyret om 
oppfølgingen i etterkant av representantskapets møter. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om 
oppfølgingen av vedtakets punkt 2 innen 31.12.22. 

 
 
Behandling: 
omforent vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende 
innstilling: 

1. Kommunestyret ber formannskapet vurdere valg av nytt medlem til styret i IKT Indre 
Namdal IKS, IKA Trøndelag IKS og INam AS. Hvis kommunen vil beholde 
ordningen med kommunedirektøren som styremedlem, bes administrasjonen finne 
en setteadministrasjon som kan bestille en juridisk utredning av habilitetsspørsmålet 
og utrede saken. 

2. Administrasjonen bes om å sørge for at dokumentasjonen av behandling av 
personopplysninger og datasikkerhet er i samsvar med lovverket.  

3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at selskapet følger revisors 
anbefalinger. Eierrepresentanten bes om å orientere kommunestyret om 
oppfølgingen i etterkant av representantskapets møter. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om 
oppfølgingen av vedtakets punkt 2 innen 31.12.22. 

Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende 
innstilling: 

1. Kommunestyret ber formannskapet vurdere valg av nytt medlem til styret i IKT Indre 
Namdal IKS, IKA Trøndelag IKS og INam AS. Hvis kommunen vil beholde 
ordningen med kommunedirektøren som styremedlem, bes administrasjonen finne 
en setteadministrasjon som kan bestille en juridisk utredning av habilitetsspørsmålet 
og utrede saken. 

2. Administrasjonen bes om å sørge for at dokumentasjonen av behandling av 
personopplysninger og datasikkerhet er i samsvar med lovverket.  

3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at selskapet følger revisors 



anbefalinger. Eierrepresentanten bes om å orientere kommunestyret om 
oppfølgingen i etterkant av representantskapets møter. 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om 
oppfølgingen av vedtakets punkt 2 innen 31.12.22. 

 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

