
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snåsa kommune 
 
Arkivsak: 23/140 
Møtedato/tid: 23.03.2023 kl 08:00 – 13.10 
Møtested: Kommunestyresalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Ketil Aasland, leder   
Hilde Sjem   
Jonny Ånonli    

  
 
Forfall: 

 

Dagunn Onsaker Moum   
Isak K. Strugstad   
Arve Ingar Hjelde 
Solvår Kveli 
Ida Dravland 

  

   
 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS 
Gunvald Granamo, økonomisjef, sak 0723 
Eva Anette Wilks, enhetsleder, sak 08/23 
Hanne_Lena Wilks, fagleder/studieinspektør, sak 08/23 
Arnt Einar Bardal, ordfører, sak 07-09/23 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 09-11/23 ble behandlet før sak 
08/23. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
07/23 Orientering fra administrasjonen - ansatte og folkevalgtes bruk av sosiale medier 
08/23 Besøk - Enhet for samisk språk og kultur 
09/23 Henvendelse vedr. legetjenesten 
10/23 Referatsaker mars 23 
11/23 Eventuelt 
12/23 Godkjenning av protokoll 
 
 
 
 
  



Sak 07/23 Orientering fra administrasjonen - ansatte og folkevalgtes bruk 
av sosiale medier 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 23.03.2023 07/23 
 
Forslag til vedtak 
Den gitte informasjon tas til orientering. 
  
Behandling 
Økonomisjefen orienterte  om ansatte og folkevalgtes bruk av sosiale medier og forholdet til 
kommunens etiske retningslinjer, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Den gitte informasjon tas til orientering. 
       

Sak 08/23 Besøk - Enhet for samisk språk og kultur 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 23.03.2023 08/23 
 
Forslag til vedtak: 
Besøket tas til orientering 
  
Behandling: 
Kontrollutvalget gjennomførte samtaler med enhetsleder og ansatte, samt fikk omvisning på 
enheten. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Besøket tas til orientering 
 
 

 
Sak 09/23 Henvendelse vedr. legetjenesten 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 23.03.2023 09/23 
 
Forslag til vedtak: 
  

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering 
      2. Kommunedirektøren, eller de han bemyndiger, innkalles til kontrollutvalgets møte       

04.05. for å orientere om: 
• Kommunens organisering av legetjenesten,, organisering, ressurser og utfordringer 

vedr. rekruttering,  fritak legevakt, tilsynslegefunksjon  sykeheim,  kombinasjonen fast 
ansatte leger og leger med driftstilskudd 

• Årsakene til at kommunen har fellesliste og hvordan en 
ivaretar  Fastlegeordningsforskriftens § 11 krav til felleslister. 

•  Har Snåsa tilstrekkelig samfunnsmedisinsk ressurs for å ivareta de lov og 
forskriftsmessige  pålagte krav og oppgaver? 

  
 
 



Behandling: 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til foreløpig orientering 
      2.  Kommunedirektøren, eller  de han bemyndiger, innkalles til kontrollutvalgets møte  

04.05. for å orientere generelt om: 
• Kommunens organisering av legetjenesten, , ressurser og utfordringer vedr. 

rekruttering,  fritak legevakt, tilsynslegefunksjon  sykeheim,  kombinasjonen fast 
ansatte leger og leger med driftstilskudd/kombineres i kommunen? 

• Årsakene og vurderingene, jfr. fastlegeordningsforskriftens §7, til at kommunen har 
fellesliste og hvordan en ivaretar  Fastlegeordningsforskriftens § 11 krav til felleslister. 

• Hvordan er det samfunnsmedisinske aspektet ivaretatt i kommuneplanens samfunns- 
og arealdel? 

• Har Snåsa tilstrekkelig samfunnsmedisinsk ressurs for å ivareta de lov og 
forskriftsmessige  pålagte krav og oppgaver? 

 
Enstemmig 
 
Vedtak:  
1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til foreløpig orientering 
 2. Kommunedirektøren, eller  de han bemyndiger, innkalles til kontrollutvalgets møte  04.05. 
for å orientere generelt om: 

• ·Kommunens organisering av legetjenesten, , ressurser og utfordringer vedr. 
rekruttering,  fritak legevakt, tilsynslegefunksjon  sykeheim,  kombinasjonen fast 
ansatte leger og leger med driftstilskudd/kombineres i kommunen? 

• ·Årsakene og vurderingene, jfr. fastlegeordningsforskriftens §7, til at kommunen har 
fellesliste og hvordan en ivaretar  Fastlegeordningsforskriftens § 11 krav til felleslister. 

• ·Hvordan er det samfunnsmedisinske aspektet ivaretatt i kommuneplanens 
samfunns- og arealdel? 

• Har Snåsa tilstrekkelig samfunnsmedisinsk ressurs for å ivareta de lov og 
forskriftsmessige  pålagte krav og oppgaver?       

 
Sak 10/23 Referatsaker mars 23 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 23.03.2023 10/23 
 
Forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 
  
Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 
 

 
Sak 11/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 23.03.2023 11/23 
 
Forslag til vedtak 
  
Behandling: 
Evt. deltagelse FKT-konferanse 31.05 – 01.06.23. 



 
Vedtak: 
 

 
Sak 12/23 Godkjenning av protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Snåsa kommune 23.03.2023 12/23 
 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 
 
 


	Sakliste:

