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PROTOKOLL FRA MØTE 29.01.2021 

KONTROLLUTVALGET I RANA 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  29.01.2021 kl 08.30-10.30. 

Sted:  Fjernmøte via «Teams» 

Tilstede: Martin Bråteng (leder) 

Atle Hiller  (nestleder) 

Maja Eline Røssvoll (medlem) 

Kjell Mjelle  (medlem) 

Anne Lise Solberg (medlem) 

Forfall:   

For øvrig møtte: 

Harald Halvorsen (Deloitte AS) 

Ingrid Kalsnes  (Deloitte AS) 

Knut Soleglad  (KU-sekretær) 

 

 

 

 

 

Martin Bråteng åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent. 

- Deltakere: 5 av 5 medlemmer deltok, og møtet var beslutningsdyktig. 

 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

 

Sak 001/21 Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.2020 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 04.12.2020. 

 

 

 

Sak 002/21 Referatsaker 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering. 
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Sak 003/21 Oppfølging av tidligere KU-vedtak 

 

  Møtebehandling: 

Med referanse til tidligere KU-vedtak 049/12 bekreftet KU fortsatt ønske om at 

bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll settes opp som egen sak til 

hvert møte. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte 

eller under effektuering. 

 

 

 

Sak 004/21 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

 

Sak 005/21 Vedr. KST-vedtak 9/20 (oppf.rapport fra selskapskontroll av 

eierstyring/Stakobygg) 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende oppdatert oppfølgingsrapport til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak. 

Med henvisning til kommunestyresak 9/20, tar kommunestyret oppdatert 

oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget vedr. iverksettelse av 

kommunestyrevedtak 70/17 til orientering. 

 

 

 

Sak 006/21 Oppf. KST-vedtak 33/18 (FR-rapp. – tilpasset opplæring/tidlig innsats) 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende 

innstilling: 
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«Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport til kommunestyret 

med følgende innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport «Iverksettelse av vedtak i 

kommunestyresak 33/18» til orientering. 

2. Kommunestyret viser til rapportens anbefaling nr. 11 og ber rådmannen 

iverksette tiltak som snarlig sørger for at PPT kan utarbeide sakkyndige 

vurderinger innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport til kommunestyret med 

følgende innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport «Iverksettelse av vedtak i 

kommunestyresak 33/18» til orientering. 

2. Kommunestyret viser til rapportens anbefaling nr. 11 og ber rådmannen 

iverksette tiltak som snarlig sørger for at PPT kan utarbeide sakkyndige 

vurderinger innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold. 

 

 

 

Sak 007/21 Henvendelse vedr. kommunen/PLU, tilbakemelding fra administrasjonen 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: 

«Kontrollutvalget tar notat datert 20.01.2021 fra rådmann til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar notat datert 20.01.2021 fra rådmann til orientering. 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Martin Bråteng (leder)    Atle Hiller (nestleder)    

 

 

________________________   _________________________ 

Maja Eline Røssvoll (medlem)   Kjell Mjelle (medlem) 

 

 

________________________  

Anne Lise Solberg (medlem) 


