
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune 
 
Arkivsak: 22/194 
Møtedato/tid: 22.09.2022 kl 09:00 – 11.50 
Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Anne Lise Grande Vollan. leder   
Asbjørn Hagerup   
Wenche Frogn Sellæg   
Geir Ekker   

 
Forfall: 

 

Astrid Marie Bakken    
   
   
   
   

 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS,  
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt- Norge SA, sak 15/22, deltok via Teams 
Grete Mo, oppvekstsjef, sak 15/22 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Neste møte blir 28.10.22  for å 
behandle forvaltningsrevisjonsrapport Geoteknikk og oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i Eldreomsorgen. KU-møte 29.11.22 flyttes til 06.12.22. 
Sak 18/22 ble behandlet til slutt. 
 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
15/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tverrfaglig samarbeid sårbare barn og unge 
16/22 Budsjett 2023 for kontrollarbeidet 
17/22 Referatsaker september 22 
18/22 Godkjenning av protokoll 
19/22 Momenter kontrollutvalgets årsplan 2023 

 
 
 
 
  



Sak 15/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tverrfaglig samarbeid sårbare 
barn og unge 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 22.09.2022 15/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten Tverrfaglig samarbeid  - 
sårbare barn og unge 

2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
  

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten forvaltningsrevisjonsrapporten 
Tverrfaglig samarbeid  - sårbare barn og unge til orientering. 

      2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger: 
• Utarbeide plan for forebyggende arbeid 
•  Sette bruken av stafettloggen i søkelyset, og sørge for å aktivisere flere mulige 

parter i    bruken av denne 
• Sårbarhet ved vakanser er en utfordring  og  risiko som  kommunen bør  ha med 

seg i sine planer. 
3 Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 01.04.22 om skriftlig rapport til     
kontrollutvalget på hvordan anbefalingene er fulgt opp.  

 
 
Behandling: 
Revisor presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
 

1. Saken utsettes  og kontrollutvalget viser til følgende presisering i sin godkjenning av 
prosjektplanen: 

.           «Rapporten bør si noe beskrivende om hvordan klagemulighetene er når det tverrfaglige 
samarbeidet ikke fungerer, samt hvordan ny praksis implementeres på 
samarbeidsfeltene. Brukere, foresatte og ressursgruppe rundt utsatte barn og unge bør 
med blant de som intervjues.» 

 
2   Rapporten sendes tilbake til revisjonen for at det skal: 
- Gjennomføres konkrete intervju med foresatte og barn som har iverksatte tverrsektorielle 

tiltak 
- Foresatte/brukers klageadgang på tverrsektorielle tiltak 
- Savner Koordinerende Enhets uttalelse i rapporten 
 
Omforent forslag enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
 

1.Saken utsettes  og kontrollutvalget viser til følgende presisering i sin godkjenning av 
prosjektplanen: 

.           «Rapporten bør si noe beskrivende om hvordan klagemulighetene er når det tverrfaglige 
samarbeidet ikke fungerer, samt hvordan ny praksis implementeres på 
samarbeidsfeltene. Brukere, foresatte og ressursgruppe rundt utsatte barn og unge bør 
med blant de som intervjues.» 

 
2   Rapporten sendes tilbake til revisjonen for at det skal: 
- Gjennomføres konkrete intervju med foresatte og barn som har iverksatte tverrsektorielle 

tiltak 



- Foresatte/brukers klageadgang på tverrsektorielle tiltak 
- Savner Koordinerende Enhets uttalelse i rapporten 
 
 
Sak 16/22 Budsjett 2023 for kontrollarbeidet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 22.09.2022 16/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
  

1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, 
slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for kontrollarbeidet i 
Overhalla kommune med en total ramme på kr 1.033.000.-. 

2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre behandling i samsvar med § 2 i 
forskrift m kontrollutvalg. 

  
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, 
slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for kontrollarbeidet i 
Overhalla kommune med en total ramme på kr 1.033.000.-. 

2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre behandling i samsvar med § 2 i 
forskrift m kontrollutvalg. 

 
 
Sak 17/22 Referatsaker september 22 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 22.09.2022 17/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
 Referatene tas til orientering 
  
 
Behandling: 
Møteinnkalling repr.skap Midt-Norge 110-sentral IKS ble delt ut i møtet. 
 
Enstemmig 
      
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 
 
 
 
 
 
 



Sak 18/22 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 22.09.2022 18/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
 Protokollen godkjennes 
  
 
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 
 
Sak 19/22 Momenter kontrollutvalgets årsplan 2023 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Overhalla kommune 22.09.2022 19/22 

 
 
Forslag til vedtak: 
 Saken legges fram uten nærmere forslag til vedtak 
  
 
Behandling: 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
Saken utsettes til møte 06.12.22 
 
Omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til møte 06.12.22 
 
 
 
 


	Sakliste:

