
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Inderøy kommune 
Arkivsak: 22/87 
Møtedato/tid: 11.05.2022 kl 09:00 – 11:30 
Møtested: Rådhuset, møterom Skarnsundet 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Laila Roel, leder  
Harald Ness  
Leif Hjulstad  
Tore Nyborg, 1. vara for Aasan  
Kirsti Grøtan, 2. vara for Wist  
 
Forfall: 

 

Knut Arne Aasan, nestleder  
Elin Kjelvik Wist  
Morten Olsen Haugen, 1. vara for Wist  
 
Andre møtende: 
Stein Erik Breivikås, kommunedirektør (sak 13) 
Anne Solberg, prosjektleder for sektor helse og omsorg (sak 14) 
Håvard Holmen, prosjektleder Oppvekstsenter Vest (sak 14) 
Erlend Bjøru, enhetsleder flyktningetjenesten (sak 21) 
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 13 og 15) 
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i følgende 
rekkefølge: 13-14-21-20-15-16-17-18-19 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
13/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 
14/22 Oppvekstsenter Vest og Inderøyheimen- orientering til kontrollutvalget 
15/22 Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Innherred legevakt IKS - forsinket 

levering av ferdig rapport 
16/22 Forvaltningsrevisjon grunnskole - forsinket levering av ferdig rapport 
17/22 Referatsaker 
18/22 Eventuelt 
19/22 Godkjenning av møteprotokoll 11.05.2022. 
20/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven 
21/22 Status flyktningetjenesten - orientering til kontrollutvalget 
 
 
 
 
  



Sak 13/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2022 13/22 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens 

årsberetning 2021.  
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen 

skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 
 
Behandling: 
Stein Erik Breivikås, kommunedirektør, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 
2021. 
 
Monika Sundt, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskap og 
årsberetning for 2021. Kommunedirektør og oppdragsansvarlig revisor svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens 

årsberetning 2021.  
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen 

skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 
 
 
 
Sak 14/22 Oppvekstsenter Vest og Inderøyheimen- orientering til 
kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2022 14/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelser til orientering. 
 
Behandling: 
Anne Solberg, prosjektleder for sektor helse og omsorg, orienterte om Inderøyheimen og 
framtidas helse- og omsorgstjenester. Solberg svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Håvard Holmen, prosjektleder Oppvekstsenter Vest, orienterte og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
Overordnet mål med prosjektet: Etablere et fremtidsrettet oppvekstsenter med tilhørighet til et 
inkluderende faglig og sosialt fellesskap. Utvikle helhetlig utdanningsløp fra 0-13 år gjennom 
variert, relevant og praktisk tilnærming for lek og læring i barnehagen, skolen og 
skolefritidsordningen. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelser til orientering. 
 
 
 



Sak 15/22 Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Innherred 
legevakt IKS - forsinket levering av ferdig rapport 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2022 15/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport til orientering. 
 
 
 
Sak 16/22 Forvaltningsrevisjon grunnskole - forsinket levering av ferdig 
rapport 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2022 16/22 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport til orientering. 
2. Ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 08.08.2022. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar informasjon om forsinket levering av ferdig rapport til orientering. 
2. Ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 08.08.2022. 
 
 
 
Sak 17/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2022 17/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Statsforvalteren har i brev av 28.03.2022 varslet om tilsyn med Inderøy kommune sin 

tjenesteyting ved Mosvik omsorg og aktivitetssenter. 
2. I flere kommuner reises spørsmålet om uavhengige representanter kan ha krav på 

gruppestøtte og gruppelederstøtte. 
3. Formannskapet har valgt medlemmer til et utvalg, men ordfører vil be formannskapet bytte ut 

et medlem. Kan han det? 
4. Er den nye kommuneloven til hinder for å etablere en styringsgruppe for utvikling og 

samarbeid? 
5. Kan kommunedirektøren peke ut folkevalgte til å være medlemmer i arbeidsmiljøutvalget, 

eller må disse komme fra administrasjonen? 
6. Departementets svar til Forum for kontroll og tilsyn angående en tolkningsuttalelse til den 

tidligere kommuneloven og om denne uttalelsen videreføres til den nye kommuneloven. 



7. Skal en e-post til kontrollutvalget med sjikanøse påstander mot ordføreren unntas offentlighet 
eller ikke? 

8. Er vi forpliktet til å publisere sjikanøse saksopplysninger på internett? 
9. Ordfører mente saken ikke var godt nok utredet, og ville ikke sette den på sakskartet til 

kommunestyret. Har ordfører rett til å nekte å føre opp saken? 
10. Hva skjer med klageretten nå som kommunedirektøren har fått lovfestet det løpende 

personalansvaret? 
11.  Hvor raskt må et innsynskravet behandles? Svarene finner du i den nye veilederen til 

Sivilombudet. 
12.  Departementets tolkningsuttalelse vedr. rettslig adgang til å foreta (skriftlig) forholdsvalg i 

 et fjernmøte. 
13.  Konsek Trøndelag IKS har avholdt representanskapsmøte 25.04.2022. 
14.  IKA Trøndelag IKS har avholdt representanskapsmøte 25.04.2022. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Sak 18/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2022 18/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens miljøregnskap (f.eks. er Lensmyra med i 
miljøregnskapet som ble omtalt i årsberetningen for 2021 ? Hva med Hylla Kalkverk ?). 
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 31. august 2022.  
 
Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens rutiner ved henvendelser til kommunen og 
etterlevelse av svarfrister. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 31. august 2022.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens miljøregnskap (f.eks. er Lensmyra med i 
miljøregnskapet som ble omtalt i årsberetningen for 2021 ? Hva med Hylla Kalkverk ?). 
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 31. august 2022.  
 
Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens rutiner ved henvendelser til kommunen og 
etterlevelse av svarfrister. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 31. august 2022.  
 
 
 
Sak 19/22 Godkjenning av møteprotokoll 11.05.2022. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2022 19/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.05.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.05.2022, godkjennes. 
 
 
 
Sak 20/22 Forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i 
merverdiavgiftsloven 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2022 20/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltninge til orientering. 
 
Behandling: 
Monika Sundt, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen til orientering. 
 
 
 
Sak 21/22 Status flyktningetjenesten - orientering til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.05.2022 21/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken ble opprettet i møtet. 
 
Behandling: 
Erlend Bjøru, enhetsleder flyktningetjenesten, orienterte om status flyktninger fra Ukraina. 
  
Fem kivnner, tre barn (alle i skolealder), to menn er ankommet Inderøy kommune. Kun to av 
disse er bosettingsklare, dvs. at Inderøy kommune offisielt har to bosatte fra Ukraina (registrert 
og fått tildelt kommune). Kommuen har ti ledige boenheter, fire er kommunale og seks er private. 
Utfordringer: Boliger, skole/barnehage/helsetjenester, logistikk ved spredt bosetting og ressurs i 
invandrertjenesten. 
 
Følgende omforent vedtak ble fattet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

