
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snåsa kommune 
 
Arkivsak: 29/22 
Møtedato/tid: 10.02.2022 kl 09:00 – 14.00 
Møtested: Kommunestyresalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Ketil Aasland  
Arve Ingar Hjelde  
Solvår Kveli  
 
Forfall: 

 

Bjørn Inge Ånonli  
Dagunn Onsaker Moum  
Hilde Sjem  
Ida Maria Dravland  
Isak Kjerpeseth Strugstad  
Jonny Ånonli  
Vanja Johannessen  
 
Andre tilstede:  
Revisjon Midt Norge SA,  Arve Gausen sak 1 og 2 
Ordfører, Arnt Einar Bardal  
Konsek Trøndelag IKS, Jorunn Sund 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS 
02/22 Rapport fra kontroll av kommunens eierstyring - Brannvesenet Midt 
03/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021 
04/22 Referatsaker 
05/22 Eventuelt 
06/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 01/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 10.02.2022 01/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til rapportens vurderinger og anbefalinger og legger den fram for 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren snalig ta initiativ til en dialog mellom 
Snåsa kommune, øvrige eiere, det regionale helseforetaket og Brannvesenet 
Midt. Formålet er å styrke den lokale medisinske akuttberedskapen på 
ulykkessteder. 

2. Kommunedirektøren bes sørge for at byggesakskontoret sender nødvendig 
informasjon om oppføring og endring av ildsteder til brannvesenet. 
Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtaket 
innen utgangen av april 2022. 

3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at revisors anbefalinger følges 
opp av selskapet. Eierrepresentanten bes holde kommunestyret orientert om 
dette. 

 
 
Behandling: 
Omforent vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til rapportens vurderinger og anbefalinger og legger den fram for 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren og politisk ledelse videreføre 
dialogen mellom Snåsa kommune, øvrige eiere, det regionale helseforetaket 
og Brannvesenet Midt. Formålet er å styrke den lokale medisinske 
akuttberedskapen på ulykkessteder. Tilbakemelding / status gis 
kontrollutvalget innen utgangen av april 2022 

2. Kommunedirektøren bes sørge for at byggesakskontoret sender nødvendig 
informasjon om oppføring og endring av ildsteder til brannvesenet. 
Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om oppfølgingen av 
vedtaket innen utgangen av april 2022.  

3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at revisors anbefalinger følges 
opp av selskapet. Eierrepresentanten bes holde kommunestyret orientert om 
dette. 

Enstemmig 
 

 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til rapportens vurderinger og anbefalinger og legger den fram for 
kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren og politisk ledelse videreføre 
dialogen mellom Snåsa kommune, øvrige eiere, det regionale helseforetaket 
og Brannvesenet Midt. Formålet er å styrke den lokale medisinske 
akuttberedskapen på ulykkessteder. Tilbakemelding / status gis 
kontrollutvalget innen utgangen av april 2022 

2. Kommunedirektøren bes sørge for at byggesakskontoret sender nødvendig 
informasjon om oppføring og endring av ildsteder til brannvesenet. 
Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om oppfølgingen av 
vedtaket innen utgangen av april 2022.  

3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at revisors anbefalinger følges 
opp av selskapet. Eierrepresentanten bes holde kommunestyret orientert om 
dette. 

 
 



 
 
Sak 02/22 Rapport fra kontroll av kommunens eierstyring - Brannvesenet 
Midt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 10.02.2022 02/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende 
innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av første halvår 2022 utarbeide 
forslag til eiermelding i samsvar med lovkrav og prinsipper for god eierstyring.  

2. Forslaget bør ta utgangspunkt i KS’ anbefalinger om god eierstyring. 

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

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av første halvår 2022 utarbeide 
forslag til eiermelding i samsvar med lovkrav og prinsipper for god eierstyring. 

2. Forslaget bør ta utgangspunkt i KS’ anbefalinger om god eierstyring. 
 
 
 
 
Sak 03/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 10.02.2022 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 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 10.02.2022 04/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 05/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 10.02.2022 05/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
Til neste møte:  

· Diskutere deltakelse av kontrollutvalgets medlemmer i representantskap i 
kommunens eide selskaper. 

· Etterspørre eierskapsmeldinger 
  

· Rutiner - sjekker at dette er i orden til neste møte. 
· First Agenda – Er kommunale dokumenter tilgjengelig for 

kontrollutvalget. 
· Lønn til kontrollutvalget. Lønn gitt for 2021 - rutiner på plass for 

2022. 
 

· Kommunedirektøren innkalles for å forklare kontrollutvalget kommunens behandling 
og salg av dyrket mark og skogeiendommer i kommunen. (§ 5 andre ledd i 
konsesjonsloven) 

· Hvordan behandler Snåsa kommune salg av konsesjonspliktig 
skogseiendommer over 500 dekar produktiv skog? 

· Hvordan forholder kommunen seg til salg av dyrket mark og 
skogeiendom der skogseiendommen er under 500 dekar?   

 
 
 
 
 
Vedtak: 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 



Sak 06/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 10.02.2022 06/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

