
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snåsa kommune 
 
Arkivsak: 22/88 
Møtedato/tid: 19.05.2022 kl 09:00 – 12:00 
Møtested: Snåsa hotell 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Ketil Aasland  
Dagunn Onsaker Moum  
Hilde Sjem  
Jonny Ånonli  
Arve Ingar Hjelde  
 
Forfall: 

 

Ingen  
       
Andre møtende:  
Ragnhild Aashaug, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag  
Heidi Galguften, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, 
Revisjon Midt-Norge  
Rolf Sturla Velde, varaordfører Snåsa kommune 
Gunnvald Granmo, økonomisjef Snåsa kommune (f.o.m. 
sak 07/22 t.o.m. sak 08/22)  

 

       
       
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
07/22 Orientering om revisjonen av årsregnskap og årsberetning for 2021 
08/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 
09/22 Referatsaker 
10/22 Eventuelt 
11/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 07/22 Orientering om revisjonen av årsregnskap og årsberetning for 
2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 19.05.2022 07/22 
 
Forslag til vedtak 
Informasjonen om regnskapsrevisjon for 2021 tas til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor Heidi Galguften hadde en gjennomgang av revisjonen av 
årsregnskapet og årsberetningen for 2021.  
Revisjonsnotatet om oppsettet for regnskapsskjemaet bevilgningsoversikt pr budsjettområde drift, 
ble gjennomgått. 
Økonomisjef Gunnvald Granmo svarte på spørsmål om årsregnskapet og revisjonsnotatet. 
 
Kontrollutvalget tok saken til orientering. 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Informasjonen om regnskapsrevisjon for 2021 tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 08/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 19.05.2022 08/22 
 
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 årsregnskapet og årsberetning 

 
 
 
 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte kort om saken, kontrontrollutvalgets rolle og regnskapsanalysene som er 
vedlagt. 
Økonomisjef Gunnvald Granmo hadde en gjennomgang av årsregnskapet med tilhørende 
årsberetning. Kontrollutvalget stilte spørsmål og fikk informasjon om saken. 
 
Uttalelsen ble gjennomgått. Det gjøres en redaksjonell endring på dato for avleggelse av 
årsregnskap som er 22.02.2022 samt årstall for årsberetning og årsregnskap som er 2021 og 
ikke 2022. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
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 årsregnskapet og årsberetning 

 
 
 
 
Sak 09/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 19.05.2022 09/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget tok referatsakene til orientering. 
 
Det ble lagt frem nye referatsaker i møtet. Det var møteinnkallinger eller protokoller fra  avholdte 
generalforsamlinger/representantskap for de selskap som Konsek Trøndelag har mottatt, og som 
er aktuelle for Snåsa. 

· Protokoll fra representantskapsmøte i Brannvesenet Midt IKS 
· Protokoll fra representantskapsmøte i Konsek Trøndelag IKS  
· Saksliste til representantskapsmøte Nord-Trøndelag krisesenter IKS 
· Innkalling og saksliste til representantskapsmøte interkommunalt arkiv i Trøndelag  
· Innkalling til Lierne nasjonalparksenter IKS 

 
Kontrollutvalget ønsker at innkalling til generalforsamlinger/representantskap sendes 
kontrollutvalget fortløpende. 
 
Kontrollutvalget bemerket at forvaltningsrevisjonen i Brannvesenet Midt IKS ikke er omtalt i 
representantskapsmøtet, og ber om at ordfører tar med innspillet. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 10/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 19.05.2022 10/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 

1. Kontrollutvalget ber om at de får en orientering om rutiner for  
godtgjøring til ulike utvalg (inkludert kjøregodtgjøring) til møtet den 6.oktober. 
 

2. Planlegging av virksomhetsbesøk. Utvalget ønsker å besøke pleie og omsorg. 



Kontrollutvalget ønsker å høre om: 
a. organiseringen av oppgaver, bemanningsendringer og 

kompetanse.  
b. hva lykkes vi med? 
c. hva er våre utfordringer? 

         Sekretariatet lager et opplegg for virksomhetsbesøket ut fra tidligere gjennomførte 
         besøk med omvisning. Det er ønskelig å treffe enhetsleder, mellomledere,  
         tillitsvalgte og brukerrepresentant(er). 
Det settes en tidsramme fra kl. 1000 – 1300, inkludert lunsj.  
Kontrollutvalget har møte fra kl. 0900 – 1500. 
 

3. Planlagt møte den 14.juni, utsettes til torsdag den 15.september. 
 
 
Behandling: 

1. Status av sakene som ble tatt opp under sak 05/22 Eventuelt den 10.februar ble 
gjennomgått og diskutert. 
· Diskutere deltakelse av kontrollutvalgets medlemmer i representantskap i 

kommunens eide selskaper. 
· Sekretariatet etterspør eierskapsmelding etter første halvår 2022. 

 
· Rutiner - sjekker at dette er i orden til neste møte. 

· First Agenda – Kan kontrollutvalgets dokumenter legges inn her? 
Sekretariatet sjekker med politisk sekretariat i Snåsa kommune. Det er også 
ønskelig at informasjon om kontrollutvalget oppdateres, og at det ligger lenke 
til konsek.no sin nettside. Kan kontrollutvalgets møter legges inn i 
kommunens møtekalender? 

· Godtgjøring til kontrollutvalget. Godtgjøring gitt for 2021 - rutiner på plass for 
2022. 
Sekretariatet sender inn krav for møtegodtgjøring 1.halvår 2022. 
Kontrollutvalget ber om at de får en orientering om rutiner for  
godtgjøring til ulike utvalg (inkludert kjøregodtgjøring).  
 

· 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? 
Sekretariatet ber kommunedirektøren om å gjennomføre orienteringen på neste møte.  
 
 

2. Planlegging av virksomhetsbesøk. Utvalget ønsker å besøke pleie og omsorg. 
Kontrollutvalget ønsker å høre om: 

a. organiseringen av oppgaver, bemanningsendringer og kompetanse.  
b. hva lykkes vi med? 
c. hva er våre utfordringer? 

Sekretariatet lager et opplegg for virksomhetsbesøket ut fra tidligere gjennomførte besøk 
med omvisning. Det er ønskelig å treffe enhetsleder, mellomledere, tillitsvalgte og 
brukerrepresentant(er). 
Det settes en tidsramme fra kl. 1000 – 1300, inkludert lunsj.  
Kontrollutvalget har møte fra kl. 0900 – 1500 
 

3. Planlagt møte den 14.juni, utsettes til torsdag den 15.september. 
 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

4. Kontrollutvalget ber om at de får en orientering om rutiner for  
godtgjøring til ulike utvalg (inkludert kjøregodtgjøring) til møtet den 6.oktober. 
 



5. Planlegging av virksomhetsbesøk. Utvalget ønsker å besøke pleie og omsorg. 
Kontrollutvalget ønsker å høre om: 

d. organiseringen av oppgaver, bemanningsendringer og kompetanse.  
e. hva lykkes vi med? 
f. hva er våre utfordringer? 

Sekretariatet lager et opplegg for virksomhetsbesøket ut fra tidligere gjennomførte besøk 
med omvisning. Det er ønskelig å treffe enhetsleder, mellomledere, tillitsvalgte og 
brukerrepresentant(er). 
Det settes en tidsramme fra kl. 1000 – 1300, inkludert lunsj.  
Kontrollutvalget har møte fra kl. 0900 – 1500 
 

6. Planlagt møte den 14.juni, utsettes til torsdag den 15.september. 
 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber om at de får en orientering om rutiner for  
godtgjøring til ulike utvalg (inkludert kjøregodtgjøring) til møtet den 6.oktober. 
 

2. Planlegging av virksomhetsbesøk. Utvalget ønsker å besøke pleie og omsorg. 
Kontrollutvalget ønsker å høre om: 

a. organiseringen av oppgaver, bemanningsendringer og 
kompetanse.  

b. hva lykkes vi med? 
c. hva er våre utfordringer? 

Sekretariatet lager et opplegg for virksomhetsbesøket ut fra tidligere 
gjennomførte besøk med omvisning. Det er ønskelig å treffe enhetsleder, 
mellomledere, tillitsvalgte og brukerrepresentant(er). 
Det settes en tidsramme fra kl. 1000 – 1300, inkludert lunsj.  
Kontrollutvalget har møte fra kl. 0900 – 1500 
 

3. Planlagt møte den 14.juni, utsettes til torsdag den 15.september. 
 
 
 
 
Sak 11/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 19.05.2022 11/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 19.05.2022, godkjennes. 
 
 
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått i møtet. 
 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 19.05.2022, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

