
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Grong kommune 
 
Arkivsak: 22/184 
Møtedato/tid: 27.09.2022 kl 09:00 – 09.40 
Møtested: Teams 

 
   
Møtende medlemmer: 
Nestleder Ottar Egil Heia 

  

Ola Marius Amdal   
Ivar Grong 
Jonas Vie 
Laila Domås 

  

   
   

 
Forfall: 

 

Leder Vigdis Linmo        
Elen Leksås 
 
Andre tilstede: 
Kommunedirektør Bjørn Ståle Aalberg sak 18/22 
Konsek Trøndelag IKS, Jorunn Sund  

  

 
 
 
 
Merknader: Nestleder Ottar Egil Heia ledet møtet. Leder av kontrollutvalget Vigdis Lindmo 
meldte forfall. Andre vara Laila Domås møtte i Vigdis Lindmo sitt sted. Elen Leksås har nå 
jobb i kommunen, tidligere fast medlem av kontrollutvalget og har dermed mistet sin 
valgbarhet til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 23 – 1f. første vara, Jonas Vie møtte 
derfor i hennes sted.  
Sak 18/22 ble satt først på sakskartet, så fortløpende 14 – 15 – 16 – 17 og 19/22. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
14/22 Budsjettkontroll pr. 31.08.2022 
15/22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 
16/22 Forsinket levering av rapport om offentlige anskaffelser 
17/22 Referatsaker 
18/22 Eventuelt 
19/22 Godkjenning av møteprotokoll 27.09.2022. 

 
 
 
 
  



Sak 14/22 Budsjettkontroll pr. 31.08.2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 27.09.2022 14/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2022 til orientering. 
  
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2022 til orientering. 
 
 
 
Sak 15/22 Forslag til budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 27.09.2022 15/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2023 – 2026 og budsjett for 2023 med en ramme 
på kr. 884.000,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for 
kontrollutvalget, vedtas. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til 
kommunestyret. 
 
 
Behandling: 
Enstemmig 
      
Vedtak: 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2023 – 2026 og budsjett for 2023 med en ramme 
på kr. 884.000,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for 
kontrollutvalget, vedtas. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til 
kommunestyret. 
 
 
 
 
 
Sak 16/22 Forsinket levering av rapport om offentlige anskaffelser 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 27.09.2022 16/22 

 
 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport til orientering. 
2. Ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat så rapporten kan ferdigbehandles.  
  
 



 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport til orientering. 
2. Ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat så rapporten kan ferdigbehandles. 
 
 
Sak 17/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 27.09.2022 17/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 
  
  
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 18/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 27.09.2022 18/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
  
 
Behandling: 

• Kommunedirektøren orienterte om legesituasjonen i Grong. 
o Grong har 3 fastleger og 1 turnuslege. 
o 1 fastlege har sakt opp sin stilling. Det er lyst ut 1 fastlegestilling, og 

kommunen har fått søkere til stillingen. 
o Kommunedirektøren orienterte også om at Grong fyller kravene som ligger til 

grunn for legedekning i kommunen og det finnes ledighet ved pasientlister. 
o Noe utfordringer med kapasiteten rundt Covid.  
o Det er ikke kommet inn konkrete klager angående legesituasjonen i Grong. 

Det er klart mer uheldig for spesielt noen pasientgrupper med bruk av 
vikarleger, men kommunen har klart å få legevikarer når det har vært 
nødvendig. 

o Grong har søkt og fått midler til et sammarbeidsprosjekt om legedekning for 
Indre Namdal. Dette er et sammarbeidprosjekt med de berørte kommuner. 
 



Et kontrollutvalgsmedlem formidlet til kommunedirektøren viktigheten av sluttintervju av 
fastleger som slutter, slik at kommunen kan forbedre seg og lære av prosessen. 
 
Statsforvalteren har gjennomført tilsyn ved NAV. Rapport blir sendt kontrollutvalets sekretær 
når rapporten foreligger.  
 
Omforent vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Enstemmig 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 19/22 Godkjenning av møteprotokoll 27.09.2022. 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 27.09.2022 19/22 

 
 
Forslag til vedtak 
  
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.09.2022, godkjennes. 
  
 
 
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble godkjent i møtet. 
Enstemmig 
      
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.09.2022, godkjent. 
 
 
 
 


	Sakliste:

