
Side 1 av 3 
PROTOKOLL FRA MØTET 26.04.2021 

KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  26.04.2021 kl 1200-14.45. 

Sted:  Rådhuset, møterom «Røssvatn» 

Tilstede: Linda Brennbakk (leder) 

Louise Fontaine (nestleder) 

Anders Granmo (medlem) 

Pål Grøvnes  (medlem) 

Forfall: Steffen Braaten (medlem) 

For øvrig møtte: 

Stian Kjærvik  (rådmann),      orienterte i sak 011 

Anne Haugberg (personalrådgiver),      orienterte i sak 011 

Turi Thorsteinsen (komm.dir. helse/omsorg), orienterte i sak 011 

Heidi Galguften (ansvarl. regnskapsrevisor), orienterte i sak 012 og 13 

Knut Soleglad  (KU-sekretær) 

  

 

 

 

 

 

Linda Brennbakk åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent. 

- Deltakere: 4 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig. 

 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 007/21 Godkjenning av protokoll fra møte 22.02.2021 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 22.02.2021. 

 

 

Sak 008/21 Referatsaker 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering. 
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Sak 009/21 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

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

eller under effektuering. 

 

 

Sak 010/21 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg: 

«Kontrollutvalget velger å ikke benytte seg av invitasjonen til å delta i 

forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av SHMIL IKS. 

Kontrollutvalget ber om at bestilling av forvaltningsrevisjon settes opp som 

egen sak i neste møte.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalget velger å ikke benytte seg av invitasjonen til å delta i 

forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av SHMIL IKS. 

Kontrollutvalget ber om at bestilling av forvaltningsrevisjon settes opp som 

egen sak i neste møte. 

 

 

Sak 011/21 Oppfølging av KST-vedtak 65/19 (FR-kvalitet i eldreomsorg) 

 

  Møtebehandling: 

I møte ble følgende dokument delt ut: 

- Email datert 22.04.2021 fra Turi Thorsteinsen til Knut Soleglad med 

følgende vedlegg: 

- Dokumentet «Svar på KU spørsmål i punkt 3 i «Foreløpig vurdering av 

administrasjonens iverksettelse»», datert 22.04.2021. 

Administrasjonen gav forespurt orientering i møtet. 

 

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen fra administrasjonen til orientering og 

KU-sekretær bes lage utkast til endelig oppfølgingsrapport til neste møte.» 

 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen fra administrasjonen til orientering og KU-

sekretær bes lage utkast til endelig oppfølgingsrapport til neste møte. 
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Sak 012/21 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020, Hattfjelldal 

kommune 

 

  Møtebehandling: 

Ansvarlig regnskapsrevisor orienterte i møtet om regnskapsrevisjonsarbeidet. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent med utfasing av teksten «… med de 

endringer som fremkom i møtet.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskap og 

årsberetning 2020 til kommunestyret. 

 

 

Sak 013/21 Rapport fra revisors etterlevelseskontroll for 2020. 

 

  Møtebehandling: 

Ansvarlig regnskapsrevisor orienterte i møtet om etterlevelseskontrollen. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar revisors konklusjon i etterlevelseskontroll 2020 til 

orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Linda Brennbakk (leder)    Louise Fontaine (nestleder)  

   

T 

 

_________________________   _________________________ 

Anders Granmo (medlem)    Pål Grøvnes (medlem)  

   

   

 


