
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune 
 
Arkivsak: 22/76 
Møtedato/tid: 05.05.2022 kl 09:00 – 13.00 
Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anne Lise Grande Vollan, leder  
Asbjørn Hagerup  
Astrid Marie Bakken  
Geir Ekker  

 
Forfall: 

 

Wenche Frogn Sellæg 
Kari Vold 
Jan Ståle Viken Flaat – ikke møtt 

 

  
  
  
       

 
 
Andre møtende: 
Bente Eidesmo, kommunalsjef, sak 11/22 
Trond Stenvik, kommunedirektør, sak 11-12/22 
Roger Hasselvold, økonomisjef, sak 12/22 
Heidi Galguften, revisor, via Teams på sak 12/22 
Einar Sandlund, møtesekretær, Konsek Trøndelag IKS 
Hege Saugen, ordfører 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 12/22 ble behandlet før sak 
11/22.  
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
11/22 Orientering fra administrasjonen 
12/22 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning 
13/22 Referatsaker mai 22 
14/22 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 11/22 Orientering fra administrasjonen 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 05.05.2022 11/22 

 
Forslag til vedtak 
Den gitte informasjon tas til orientering 

 
Behandling: 
Kommunalsjef Eidesmo orienterte om: 

 -    Plan for rekruttering og beholde ansatte  
- Plan for å fange opp økte kompetanse- og bemanningsbehov for å sikre 

forsvarlig helsehjelp 
- Evaluering av omorganiseringen i pleie- og omsorg; overgangen til færre 

fagledere m.v. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag: 
Den gitte informasjon tas til foreløpig orientering og følges opp på neste møte. 
 

Omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Den gitte informasjon tas til foreløpig orientering og følges opp på neste møte. 

 
 
Sak 12/22 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 05.05.2022 12/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 
fremleggelse ved behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
 
Behandling: 
Revisor orienterte via Teams om revisjonen av årsregnskap og årsberetning, samt 
besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
Kommunedirektør og økonomisjef orienterte om årsregnskap og årsberetning/-melding, 
samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 
fremleggelse ved behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
 
 
 



Sak 13/22 Referatsaker mai 22 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 05.05.2022 13/22 

 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 

 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 

 
 
Sak 14/22 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 05.05.2022 14/22 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 

 
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 

 
 
 
 
 


	Sakliste:

