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PROTOKOLL FRA MØTE 05.02.2021 

KONTROLLUTVALGET I VEFSN 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 
 

Tid:  05.02.2021 KL 08.30 – 10.15 

Sted:  Fjernmøte via «Teams» 

Tilstede: Odd Langvatn   (leder) 

Geir Myrflott   (nestleder) 

Ingelin Langseth  (medlem), deltok pr. høyttalende tlf. 

Hallvor Tverå   (medlem) 

Eirin Horrigmoe  (medlem) 

Forfall:   

For øvrig møtte: 

Knut Soleglad   (KU-sekretær) 
    

 

 

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent med tillegg av to spørsmål/forhold fra KUs nestleder som behandles  

under  «Eventuelt». 

- Deltakere: 5 av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig. 

 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 001/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.2020 

 

  Møtebehandling: 

KU ber om at protokollen sendes til KUs medlemmer (faste og vara) når protokollen 

er godkjent pr. mail. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 26.11.2020. 

 

 

Sak 002/21 Referatsak 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering. 

 

 

Sak 003/21 Oppfølging av tidligere KU-vedtak 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  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 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Helgeland Industrier AS 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget slutter seg til revidert prosjektplan og KU-leders supplerende 

innspill til prosjektplanen. 

 

 

Sak 006/21 Vedr. iverksettelse av KST-vedtak 110/18 - Anbefalinger for utvikling av 

omsorgstjenester 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget ber KU-sekretær utarbeide utkast til referatsak til kommunestyret 

basert på de momenter som fremkom i møtet. 

Utkastet til referatsak sendes kontrollutvalgets medlemmer pr. mail for kommentarer 

og endelig godkjennelse.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget ber KU-sekretær utarbeide utkast til referatsak til kommunestyret 

basert på de momenter som fremkom i møtet. 

Utkastet til referatsak sendes kontrollutvalgets medlemmer pr. mail for kommentarer 

og endelig godkjennelse. 

 

 

Eventuelt Anmodning om skriftlig orientering fra rådmannen 

 

Møtebehandling: 

KUs nestleder fremmet to forhold/spørsmål i møtet. 

 

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: 
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«Kontrollutvalget vedtar å be rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalgets møte den 19.03.2021 til følgende to forhold/spørsmål: 

1. Friskgården As er Vefsn kommunes bedriftshelsetjeneste. Dette er en 

bedriftshelsetjeneste som har hovedkontor i Steinkjer med en rekke underenheter i 

kommuner på Helgeland og i Trøndelag. Mitt spørsmål er da om Friskgården AS 

Mosjøen er den enheten kommunen har inngått avtale med eller om det er 

Friskgården Steinkjer. 

Friskgården Mosjøen har eget organisasjonsnummer og blir da regnet som egen 

selvstendig juridisk enhet. Skal da ha godkjent ordning fra Arbeidstilsynet, noe 

den ikke har. 

2. Spørsmålet gjelder om Vefsn kommune har fått noe momsrefusjon i forhold til 

oppgraderingen av Kippermoen svømmehall og hvordan disse midlene eventuelt 

brukes? Ref §4 i merverdikompensasjonsloven.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å be rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalgets møte den 19.03.2021 til følgende to forhold/spørsmål: 

1. Friskgården As er Vefsn kommunes bedriftshelsetjeneste. Dette er en 

bedriftshelsetjeneste som har hovedkontor i Steinkjer med en rekke underenheter i 

kommuner på Helgeland og i Trøndelag. Mitt spørsmål er da om Friskgården AS 

Mosjøen er den enheten kommunen har inngått avtale med eller om det er 

Friskgården Steinkjer. 

Friskgården Mosjøen har eget organisasjonsnummer og blir da regnet som egen 

selvstendig juridisk enhet. Skal da ha godkjent ordning fra Arbeidstilsynet, noe 

den ikke har. 

2. Spørsmålet gjelder om Vefsn kommune har fått noe momsrefusjon i forhold til 

oppgraderingen av Kippermoen svømmehall og hvordan disse midlene eventuelt 

brukes? Ref §4 i merverdikompensasjonsloven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   ___________________________ 

Odd Langvatn (leder)     Geir Myrflott (nestleder)    

 

 

__________________________   __________________________  

Ingelin Langseth (medlem)    Hallvor Tverå (medlem)   

  

 

__________________________ 

Eirin Horrigmoe (medlem) 

 


