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04/22 Henvendelse fra innbygger til kontrollutvalget datert 17.11.21. 
05/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS 
06/22 Rapport om eierstyringen av Brannvesenet Midt IKS 
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Sak 01/22 Orientering fra ordfører 14.03.2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 14.03.2022 01/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
Behandling: 

• Pandemi – Covid. 
• Bosetting – Inderøy kommune kan ta i mot ca.30 stk.  
• Regionråds møte: 

o Dialogmøte ATB. 
o Selvstendig tingrett. 

• Salg av boligtomter på Inderøya. 
• Felles IKT. 

 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
 
 
 

Sak 02/22 Forvaltningsrevisjon eiendomsforvaltning - oppfølging av 
kommunestyrets vedtak i sak 37/20 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 14.03.2022 02/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
 

Behandling: 
Forvaltningsrevisjonen av eiendomsforvaltning skulle svare på følgende problemstilling: 
Har kommunen etablert hensiktsmessige system og rutiner for å ivareta et godt, langsiktig 
vedlikehold av kommunale bygninger? 

 
Revisor ga følgende anbefalinger etter gjennomført forvaltningsrevisjon: 
• Kommunen bør utarbeide mål og strategier for forvalting av kommunens 

bygningsmasse. 
• Kommunen bør innføre en rutine for regelmessig oppdatering/ajourføring av  

dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygningsmasse. 
• Kommunen bør stille tilstrekkelig kapasitet til rådighet for å sikre vellykket 

implementering og bruk av systemet LAFT. 
 

Kommunestyret behandlet rapporten 19.06.2020 i sak 37/20 og gjorde følgende vedtak: 
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp 
anbefalingene i kap. 4.2 i rapporten 

 
Etter orienteringen fra kommunedirektøren anser kontrollutvalget kommunestyrets vedtak  
som fulgt opp. 

 
Omforent vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.  
 
Enstemmig 



 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
 

 

 
 

Sak 03/22 Lønns- og arbeidsvilkår - orientering til kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 14.03.2022 03/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

 
 

Behandling: 
Kontrollutvalget protokollerte følgende om lønns- og arbeidsvilkår i møte 2.nov 2021 sak 
32/21: 
Ber kommunedirektøren orientere om kontroll av lønn og arbeidsvilkår for ansatte i 
virksomheter som kommunen har kontrakter med. 

 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 03.03.2022 bedt kommunedirektøren om å gi 
kontrollutvalget en orientering om lønns- og arbeidsvilkår. 

 
Enstemmig. 

 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

 
 
 
 

Sak 04/22 Henvendelse fra innbygger til kontrollutvalget datert 17.11.21. 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 14.03.2022 04/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering knyttet til rutinene ved 

henvendelser til kommunen og etterlevelse av de gitte svarfrister i neste møte. 
 

Behandling: 
 

Møte ble lukket 
Forvaltningsloven §13 
Kommuneloven §11.5  - 2.ledd – Peronlige forhold. 

 Enstemmig 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering knyttet til rutinene ved 

henvendelser til kommunen og etterlevelse av de gitte svarfrister i neste møte. 
 

Møtet åpnet  



 
 

 
 
 

Sak 05/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 14.03.2022 05/22 

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

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med øvrige eiere, det regionale 
helseforetaket og Brannvesenet Midt for å styrke den lokale medisinske 
akuttberedskapen på ulykkessteder. 

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

 
 

Behandling: 
Enstemmig 

 

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

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren gå i dialog med øvrige eiere, det regionale 
helseforetaket og Brannvesenet Midt for å styrke den lokale medisinske 
akuttberedskapen på ulykkessteder. 

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

 
 
 
 

Sak 06/22 Rapport om eierstyringen av Brannvesenet Midt IKS 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 14.03.2022 06/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med denne 
innstillinga: 

1. Kommunestyret tar rapport fra eierstyring av Brannvesenet Midt IKS til orientering. 
2. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at arbeidet med å lage instruks for 

valgkomiteen fullføres våren 2022. 
 

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

1.Kommunestyret tar rapport fra eierstyring av Brannvesenet Midt IKS til orientering. 
2.Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at arbeidet med å lage instruks for 
valgkomiteen fullføres våren 2022. 

 
 
 
 

 



Sak 07/22 Forvaltningsrevisjon grunnskole - oppdatert 
prosjektinformasjon 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 14.03.2022 07/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport til orientering. 

 
 

Behandling: 
Enstemmig 

 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport til orientering. 

 
 
 
 
 

Sak 08/22 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 14.03.2022 08/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

 
 

Behandling: 
    Kontrollutvalget diskuterte Barnevern som mulig forvaltningsprosjekt/samhandlingsprosjekt.  
 

Enstemmig. 
 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

 
 
 
 

Sak 09/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 
 
 
 

14.03.2022 09/22 

 
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 10/22 Referater 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 14.03.2022 10/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

Behandling: 
Enstemmig. 

 
 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
 
 
 

Sak 11/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 14.03.2022 11/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 

Behandling: 
Kommunedirektøren – fra administrasjonen Per Arne Olsen status om sykefraværet ved 
MOAS. 

 
 

Vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
 
 

Sak 12/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 14.03.2022 12/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.03.2022, godkjennes. 



 

Behandling: 
Enstemmig. 

 
 

Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.03.2022, godkjennes. 
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