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Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Astrid Tromsdal ble innvilget permisjon fra kl. 11:30 
 
  
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Referatsaker 30.01.2023 
02/23 Forvaltningsrevisjon -Kvalitet i skolen - Prosjektplan 
03/23 Orientering fra forvaltningsrevisor Status forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten 
04/23 Utsatt sak Orientering fra kommunedirektøren Oppfølging - skolebesøk  
05/23 Forvaltningsrevisjon Etikk - Orientering fra kommunedirektøren  
06/23 Orientering fra kommunedirektøren – Varsling og varslingsrutiner 
07/23 Orientering fra kommunedirektøren – Avvik og avvikshåndtering 
08/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 
09/23 Godkjenning av møteprotokoll 30.01.2023 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Referatsaker 30.01.2023 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.01.2023 01/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en en gjennomgang av tilsynskalenderen og tilsynssakene fra 

2020 i neste møte. 
3. Kontrollutvalget ber om at utvalgets møter blir listet opp på kommunens nettside 

sammen med de andre møtene i kommunen. 
  
Avstemming  
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en en gjennomgang av tilsynskalenderen og tilsynssakene fra 

og med 2020 i neste møte. 
3. Kontrollutvalget ber om at utvalgets møter blir listet opp på kommunens nettside 

sammen med de andre møtene i kommunen. 
 

 
 
Sak 02/23 Forvaltningsrevisjon -Kvalitet i skolen - Prosjektplan 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.01.2023 02/23 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem til diskusjon uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget ønsker i dette prosjektet å se nærmere på samarbeidet mellom skole 
og PPT. Er det bl.a samsvar mellom vedtak om spesialundervisning og den faktiske 
gjennomføring med hensyn til omfang, organisering, personalets kompetanse og 
bemanning. 

2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide nytt forslag til prosjektplan. 
3. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne prosjektplanen. 

  
Avstemming  
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ønsker i dette prosjektet å se nærmere på samarbeidet mellom skole 
og PPT. Er det bl.a samsvar mellom vedtak om spesialundervisning og den faktiske 
gjennomføring med hensyn til omfang, organisering, personalets kompetanse og 
bemanning. 

2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide nytt forslag til prosjektplan. 
3. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne prosjektplanen. 



  
 

 
 
Sak 03/23 Orientering fra forvaltningsrevisor Status forvaltningsrevisjon 
hjemmetjenesten 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.01.2023 03/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
 
 
Behandling: 
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. 
  
Forslag til vedtak i møtet: 
Kontrollutvalget forutsetter at prosjektrapporten blir levert sekretær senest 15.05.23. 
  
Avstemming  
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget forutsetter at prosjektrapporten blir levert sekretær senest 15.05.23. 
 

 
 
Sak 04/23 Utsatt sak Orientering fra kommunedirektøren Oppfølging - 
skolebesøk  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.01.2023 04/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren v/kommunalsjef oppvekst ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Foilsettet vedlegges protokollen. 
  
Avstemming  
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

 
 
Sak 05/23 Forvaltningsrevisjon Etikk - Orientering fra 
kommunedirektøren  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.01.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 



 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren v/kommunalsjef personal og HMS  ga en orientering og svarte på 
spørsmål. 
 
Foilsettet vedlegges protokollen. 
  
Avstemming  
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
 

 
 
Sak 06/23 Orientering fra kommunedirektøren – Varsling og 
varslingsrutiner 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.01.2023 06/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren v/kommunalsjef personal og HMS ga en orientering og svarte på 
spørsmål. 
 
Foilsettet vedlegges protokollen. 
  
Avstemming  
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
 

 
 
Sak 07/23 Orientering fra kommunedirektøren – Avvik og 
avvikshåndtering 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.01.2023 07/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren v/kommunalsjef personal og HMS  ga en orientering og svarte på 
spørsmål. 
Foilsettet vedlegges protokollen. 
  
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
2. Kontrollutvalget ber om en aggregert rapport fra Compilo til neste møte. 



 
Avstemming  
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
2. Kontrollutvalget ber om en aggregert rapport fra Compilo til neste møte. 

 

 
 
Sak 08/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.01.2023 08/23 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2022 
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at 

kommunestyret gjør slikt vedtak:  
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering 

 
 
Behandling: 
Avstemming  
Enstemmig 
 
Vedtak: 
  

1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2022 
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at 

kommunestyret gjør slikt vedtak:  
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering 

 

 
 
Sak 09/23 Godkjenning av møteprotokoll 30.01.2023 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Verdal kommune 30.01.2023 09/23 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.01.2023 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Avstemming  
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.01.2023 godkjennes. 
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