
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Inderøy kommune 
 
Arkivsak: 23/39 
Møtedato/tid: 11.01.2023 kl. 09:00 – 11.00 
Møtested: Kommunehuset, Skarnsundet del 2. 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Laila Roel   
Knut Arne Aasan   
Harald Ness   
Elin Kjelvik Wist   
Morten Olsen Haugen   
 
Forfall: 
Leif Hjulstad  

 

Andre møtende: 
Revisjon Midt-Norge SA, forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe sak 1/23 
Konsek Trøndelag IKS, Sekretær Jorunn Sund 

  

   
  
  
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
01/23 Forvaltningsrevisjonsrapport Grunnskolen 
02/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022 
03/23 Referater 
04/23 Eventuelt 
05/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Forvaltningsrevisjonsrapport Grunnskolen 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.01.2023 01/23 
 
Forslag til vedtak 
  
1.Kontrollutvalget tar rapporten om forvaltningsrevisjon grunnskolen til etterretning. 
2.Kontrollutvalget sender rapporten til kommunestyret for videre behandling. 
  
Forslag til innstilling til kommunestyret: 
  
1.Kommunestyret tar rapporten til etterretning.  
2.Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av august 2023. 
  
 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe gjennomgikk forvaltningsrevisjon rapporten  for 
grunnskolen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.  
 
Figur 2 i rapporten. Skisse av aktivitetsplan må være tydeligere på at rektor har 
hovedansvaret ang. opplæringsloven § 9A- og 9A-4. 
 
Har kommunen et godt nok avvik system? Kontrollutvalget følger opp bruken av 
avvikssystemet EQS til høsten. 

 
 
 
Omforent vedtak: 
1.Kontrollutvalget tar rapporten om forvaltningsrevisjon grunnskolen til etterretning. 
2.Kontrollutvalget sender rapporten til kommunestyret for videre behandling. 
  
Forslag til innstilling til kommunestyret: 
  
1.Kommunestyret tar rapporten til etterretning.  
2.Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av april 2023. 
 
Anbefalinger er: 

• Revidere  plan  for  oppfølging  av  opplæringslovens  §  9A  og  tilgrensende  
dokumenter samt arbeide med implementering av den nye planen. 

• Etablere en felles rutine for hvordan dokumentasjonsplikten skal oppfylles. 
• Vurdere muligheten for ytterligere tilgjengeliggjøring av avvikssystemet. 
• Gjøre varslingsrutinene kjent i organisasjonen. 

 
 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1.Kontrollutvalget tar rapporten om forvaltningsrevisjon grunnskolen til etterretning. 
2.Kontrollutvalget sender rapporten til kommunestyret for videre behandling. 
  
Forslag til innstilling til kommunestyret: 
  



1.Kommunestyret tar rapporten til etterretning.  
2.Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av april 2023. 
 
Anbefalinger er: 

• Revidere  plan  for  oppfølging  av  opplæringslovens  §  9A  og  tilgrensende  
dokumenter samt arbeide med implementering av den nye planen. 

• Etablere en felles rutine for hvordan dokumentasjonsplikten skal oppfylles. 
• Vurdere muligheten for ytterligere tilgjengeliggjøring av avvikssystemet. 
• Gjøre varslingsrutinene kjent i organisasjonen. 

 
 

 
 
Sak 02/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.01.2023 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 Referater 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.01.2023 03/23 
 
Forslag til vedtak 
  
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
  
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 



 

 
 
Sak 04/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.01.2023 04/23 
 
Forslag til vedtak 
Saker legges frem uten forslag til vedtak. 
  
 
 
Behandling: 
Ingen saker under eventuelt 
 
Vedtak: 
 

 
 
Sak 05/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Inderøy kommune 11.01.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak 
  
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.01.2023, godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.01.2023, godkjennes. 
 
 

 
 
 


	Sakliste:

