
SAKER TIL OPPFØLGING  2022 – OVERHALLA  KONTROLLUTVALG 
Dato Sak – nr og tittel Vedtak Oppfølging Merknad 
08.03.22 04/22 - Kontrollutvalgets 

årsrapport 2021 
 1.Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 
2021vedtas. 
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik 
innstilling til vedtak: 
 Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til 
orientering 

Behandlet i 
kommunestyret  

 

05.05.22 12/22 - Kontrollutvalgets uttalelse 
til kommunens årsregnskap 2021 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap 
og årsberetning 2021.  

2. Uttalelsen oversendes kommunestyret, med kopi til 
formannskapet, til behandlingen av kommunens 
årsregnskap og årsberetning. 

Behandlet i 
kommunestyret  

 

22.09.22 15/22 - 
Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Tverrfaglig samarbeid sårbare 
barn og unge 

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 

Ny rapport behandles 
av kontrollutvalget 1. 
tertial 2023. 

 

22.09.22 16/22 - Budsjett for 
kontrollarbeidet 2023 

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 rådmannen for videre behandling i 
samsvar med § 2 i forskrift m kontrollutvalg. 

Oversendt 
kommunedirektøren og 
behandlet i 
kommunestyret  
 

 



28.10.23 Sak 20/22 - 
Forvaltningsrevisjonsrapport 
Geoteknikk 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten 
Geoteknikk. 

2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til 
vedtak: 

1) Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten 
Geoteknikk til orientering. 

2). Revisor skal presentere rapporten i kommunestyret når den 
skal behandles. 

3) Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvordan 
følgende forhold kan følges 

opp: 
- Sette i system helhetlig ansvar og oppfølging av 

risikoreduserende tiltak i plan for 
oppfølging av ROS analysen (tiltaksplan til ROS) 
- Reetablere tilsynsnemnder eller et annet system for tilsyn 

med sikringsanlegg 
- Dokumentere rutine og praktisk ansvar for mottak av 

varslinger om endringer i grunnen 
- Bruke kvikkleirefaresonene som hensynssoner i 

planarbeidet, alternativt utarbeide egen 
temaplan eller lignende 
4) Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 01.09.23 om 

skriftlig rapport til 
kontrollutvalget på hvordan forholdene i pkt. 3 er fulgt opp 

Behandlet i 
kommunestyret. 

 

06.12.21 25/21 - Kontrollutvalgets årsplan 
2022 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsplan for sin virksomhet i 
2023. 

2. Saken oversendes kommunestyret til orientering deres 
første møte i 2023. 

3. Kontrollutvalgsleder orienterer i dette møtet om 
kontrollutvalgets årsplan m.v 

Oversendt 
kommunestyret til 
orientering 

 

 
 
 


