
 

Referatsaker 27.03.2023 

Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 27.03.2023 10/23 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 23/71 - 2 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering 
 
Vedlegg 
1. Tolkning fra departementet - Digital deltagelse for oppdragsansvarlig revisor 
2. Tolkninger fra departementet i 2022 
3. Kravet om uavhengighet er ikke knyttet til forhold mellom enkeltpersoner 
4. Det er forventninger om at det gamle kommunestyret ikke treffer kontroversielle vedtak 
5. Lukket møte er ikke hjemmel for å holde dokumenter hemmelig 
6. Sivilombudet ber statsforvalter om å behandle innsynskrav på nytt 
7. Har ikke gyldig planvedtak før prosessen er avsluttet 
8. Uttalelse fra Sivilombudet -Frøya kommunes saksbehandlingstid i byggesaker 
9. Urovekkende få kommuner har prioritert barnevernet 
10. Rapport om ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem 
11. Klart språk gir en avkastning på minst 30 til 300 prosent 
12. Møteinnkalling representanskapet 17.04.2023 
13. FKT Fagkonferanse 31. mai - 1. juni 2023 i Trondheim 
14. Prosjektplan spesialundervisning 
15. Prosjektplan speseialundervisning - godkjenning fra leder 
16. KOFA sammendrag Bilanskaffelse i 2022 
17. KOFA avgjorelse Bilanskaffelse 2022 
 
Saksopplysninger 
Følgende referater vil bli presentert i møtet: 
  

1. Tolkning fra departementet – Digital deltagelse for oppdragsansvarlig revisor  
2. Tolkninger fra departementet i 2022 
3. Kravet om uavhengighet er ikke knyttet til uavhengighet er ikke knytte til forholdet 

mellom enkeltpersoner 
4. Det er forventninger om at det gamle kommunestyret ikke treffer kontroversielle 

vedtak 
5. Lukket møte er ikke hjemmel for å holde dokumenter hemmelig 
6. Sivilombudet ber statsforvalteren om å behandle innsynskrav på nytt 
7. Har ikke gyldig planverk før prosessen er avsluttet 
8. Uttalelse fra Sivilombudet – Frøya kommunes saksbehandlingstid og rutiner i 

byggesaker 
9. Urovekkende få kommuner har prioritert barnevernet 
10. Rapport om ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem 
11. Klart språk gir avkastning på minst 30 til 300 prosent 
12. Møteinnkalling representantskapsmøte for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS 
13. FKT – Fagkonferanse 2023, 31. mai – 1. juni. (Årsmøte 31.mai) 
14. Prosjektplan spesialundervisning 
15. Prosjektplan spesialundervisning – godkjenning (e-post) 
16. KOFA avgjørelse – sammendrag  
17. KOFA avgjørelse – begrunnelse 

 
 


