
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snåsa kommune 
 
Arkivsak: 23/89 
Møtedato/tid: 09.02.2023 kl .10:00 – 13.30 
Møtested: Formannskapssalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Ketil Aasland, leder   
Dagunn Onsaker Moum   
Hilde Sjem   
Vanja Aasum   
Jonny Ånonli   
 
Forfall: 

 

Bjørn Inge Ånonli  
Arve Ingar Hjelde  
  
  
  
 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær 
Are Tomter, kommunalsjef utvikling, sak 01/23 
Arnt Einar Bardal, ordfører, sak 01-05/22 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Orientering fra administrasjonen - kultursektoren 
02/23 Besøk kommunal enhet - forberedelse 
03/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022 
04/23 Referatsaker Februar 23 
05/23 Eventuelt 
06/23 Godkjenning av protokoll 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Orientering fra administrasjonen - kultursektoren 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 09.02.2023 01/23 
 
Forslag til vedtak: 
Den gitte informasjon tas til orientering. 
  
Behandling: 
Utviklingssjefen orienterte om kultursektorens status, ressurser og utfordringer, samt 
besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Den gitte informasjon tas til orientering 
       

Sak 02/23 Besøk kommunal enhet - forberedelse 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 09.02.2023 02/23 
 
Forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk på …… den ….. XX.XX.23. 
2. Besøket gjennomføres med utgangspunkt med følgende gitt av utvalget: 

•   
  
Behandling: 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk på Enhet for sørsamisk språk og kultur den  
23.03.23. 
2. Besøket gjennomføres med utgangspunkt i følgende gitt av utvalget: 
Utvalget ønsker en generell orientering om hele kommunens sørsamiske engasjement og 
spesielt Enhet for sørsamisk språk og kultur. 
 
Omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk på Enhet for sørsamisk språk og kultur den      
23.03.23. 
2. Besøket gjennomføres med utgangspunkt i følgende gitt av utvalget: 
Utvalget ønsker en generell orientering om hele kommunens sørsamiske engasjement og 
spesielt Enhet for sørsamisk språk og kultur. 
       

Sak 03/23 Kontrollutvalgets årsrapport 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 09.02.2023 03/23 
 
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: 



Kontrollutvalget ber om at, jfr. vedtak i  sak 01/22, kommunedirektørens tilbakemelding, 
forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS, gis i neste møte. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2022  med redaksjonelle 

endringer foretatt i møtet, vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  

 Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 til orientering  
 
 Omforent forslag enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2022  med redaksjonelle 

endringer foretatt i møtet, vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
    Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 til orientering        

 
Sak 04/23 Referatsaker Februar 23 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 09.02.2023 04/23 
 
Forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering 
  
Behandling: 
KS sin veileder for bruk av sosiale medier i kommunene ble delt ut i møtet. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak pkt. 2: 

Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å gi en orientering om ansattes  og 
folkevalgtes retningslinjer for kommunikasjon og bruk  av sosiale medier. Kontrollutvalget 
viser til KS sin veileder for bruk av sosiale medier i kommunene. 

 
Enstemmig med tilleggsforslag 
 
Vedtak: 

1. Referatene tas til orientering 
2. Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å gi en orientering om ansattes  

folkevalgtes bruk  av sosiale medier og forholdet til kommunens etiske retningslinjer. 
Utvalget viser til KS sin veileder for bruk av sosiale medier i kommunen. 

 

 
Sak 05/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 09.02.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
  
Behandling:  
Kontrollutvalgsleder orienterte om muntlig henvendelse vedr. kommunens legetjeneste. Evt. 
skriftlig henvendelse skal sendes sekretariatet for behandling. 
      
Vedtak: 
       

 



 
 
Sak 06/23 Godkjenning av protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 09.02.2023 06/23 
 
Forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes 
  
 
Behandling: 
Protokollen gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 
 
 


	Sakliste:

