
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Grong kommune 
 
Arkivsak: 23/39 
Møtedato/tid: 24.01.2023 kl. 09:00 – 14.00 
Møtested: Kommunehuset – Møterom 2 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Vigdis Linmo   
Ottar Egil Heia   
Ola Marius Amdal   
Ivar Grong   
   
 
Forfall: 

 

Kjersti Kilskar 
 
Andre møtende: 
Leidulf Skarbø, revisor -  Revisjon Midt Norge SA, sak 1 
Bjørn Ståle Aalberg, kommunedirektør sak 3 
Jorunn Sund, sekretær - Konsek Trøndelag IKS 

  

        
 
 
 
 
Merknader: Sak 3 gjennomført først. Så sak 1 – 2 – 4 osv. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
01/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon driftsøkonomi, driftseffektivitet 
02/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022 
03/23 Mottatt henvendelse til kontrollutvalget 
04/23 Planlegge virksomhetsbesøk ved Grong barne- og ungdomsskole og 

kulturbygget (kuben) 
05/23 Referater 
06/23 Eventuelt 
07/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon driftsøkonomi, 
driftseffektivitet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 24.01.2023 01/23 
 
Forslag til vedtak 
  
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2023. Bestiller en 
forvaltningsrevisjon …………. i Grong kommune. 
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 
kontrollutvalgets sekretariat innen 1.03.2023. 
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
  
 
 
Behandling: 
Leidulf Skarbø fra Revisjon Midt Norge SA klargjorde formålet med en forvaltningsrevisjon 
om temaet  driftsøkonomi / driftseffektivitet.  
  
Kontrollutvalget diskuterte opplevd effekt av kommunestyrets måltall.   
Har kommunen et mål- og resultats system for konkrete og etterprøve mål for tjenesteyting? 
Blir innbyggernes nytte av tjenestene målt og vurdert? 
  
Vi diskuterte mål og måloppnåelse i forhold til resultateffektivitet: 
Retningslinjer for praktisering av Bo- og driveplikt.  
Trivsel og mobbing i barnehage og skole. 
Eldreomsorg / hjemmebasert tjeneste? 
Teknisk - vedlikehold og innsparing av kommunale veier.  
  
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2023 og bestiller en 

forvaltningsrevisjon som omhandler resultateffektivitet som er del av driftsøkonomi / 
driftseffektivitet i Grong kommune. 

 
2. Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på mål /måloppnåelse og opplevd /nytte /effekt i 
forhold til resultateffektivitet:  
a) Retningslinjer for praktisering av Bo- og driveplikt.  
b)Trivsel og mobbing i barnehage og skole. 
c) Eldreomsorg / hjemmebasert tjeneste? 
d) Teknisk - vedlikehold og innsparing av kommunale veier.  
 
3. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes   
kontrollutvalgets sekretariat innen 1.03.2023. 
4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon 2020–2023 og bestiller en 

forvaltningsrevisjon som omhandler resultateffektivitet som er del av driftsøkonomi / 
driftseffektivitet i Grong kommune. 

 
2. Kontrollutvalget ønsker å se nærmere på mål /måloppnåelse og opplevd /nytte /effekt i 
forhold til resultateffektivitet:  
a) Retningslinjer for praktisering av Bo- og driveplikt.  
b)Trivsel og mobbing i barnehage og skole. 



c) Eldreomsorg / hjemmebasert tjeneste? 
d) Teknisk - vedlikehold og innsparing av kommunale veier.  
 
3. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes   
kontrollutvalgets sekretariat innen 1.03.2023. 
4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 
 
 

 
 
Sak 02/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 24.01.2023 02/23 
 
Forslag til vedtak 
  
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
  
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 til orientering 
  
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
  
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 til orientering 
 

 
 
Sak 03/23 Mottatt henvendelse til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 24.01.2023 03/23 
 
Forslag til vedtak 
  
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering og ber 
kommunedirektøren om en skriftlig dokumentasjon på retningslinjer for praktisering og 
gjennomføring av bo- og driveplikt innen 01.mai 2023. 
  
  
 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte om bo- og driveplikt i kommunen. Kommunen har 
retningslinjer fra kommunestyret sak 20/17 den 11.09.2017. Saksbehandling for bo- og 
driveplikt. 
  
Kommunedirektøren gikk igjennom etterlevelse og praktisering av kontroll  ved bo- og 
driveplikt. Til grunn legger kommunen rundskriv M 1/2021. 
Når det gjelder kontroll, etterlevelse og praktisering av bo- og driveplikt vil kontrollutvalget 
etterspørre oppfølging på disse spørsmålene på første høstmøte. 
  



Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering og ber 
kommunedirektøren i  møte 03.oktober 2023 om en ny orientering i forhold til dokumentasjon 
på retningslinjer for praktisering og gjennomføring av bo- og driveplikt. 
  
  Vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering og ber 
kommunedirektøren i  møte 03.oktober 2023 om en ny orientering i forhold til dokumentasjon 
på retningslinjer for praktisering og gjennomføring av bo- og driveplikt. 
 

 
 
Sak 04/23 Planlegge virksomhetsbesøk ved Grong barne- og 
ungdomsskole og kulturbygget (kuben) 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 24.01.2023 04/23 
 
Forslag til vedtak 
  
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
  
 
 
Behandling: 
Besøk ved Grong barne-  og ungdomsskole den 30.mars 2023. Sekretæren kommuniserer 
med rektor og kultursjef om besøk ved enhetene den 30.mars 2023. Lunsj kl. 12.00 ved 
Kuben og møtested er Grana denne dagen.  
  
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget besøker enhetene Kuben og barne- og ungdomsskolen den 30.mars 2023.  
  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget besøker enhetene Kuben og barne- og ungdomsskolen den 30.mars 2023.  
 

 
 
Sak 05/23 Referater 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 24.01.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak 
  
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
  
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
  
 



 
 
Sak 06/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 24.01.2023 06/23 
 
Forslag til vedtak 
  
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
  
 
 
Behandling: 
Ingen saker under eventuelt. 
 
Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak. 
 

 
 
Sak 07/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 24.01.2023 07/23 
 
Forslag til vedtak 
  
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.01.2023, godkjennes. 
  
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.01.2023, godkjennes. 
 

 
 
 


	Sakliste:

