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Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  14.01.2022 kl 08.30-11.00. 

Sted:  Fjernmøte via Teams 

Tilstede: Martin Bråteng   (leder) 

Atle Hiller   (nestleder) 

Ingrid Johannessen  (medlem) 

Kjell Mjelle   (medlem) 

Unni Johanne Andersen (medlem) 

Forfall:   

For øvrig møtte: 

Knut Soleglad  (KU-sekretær) 

 

 

 

 

Martin Bråteng åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent med tillegg av følgende ettersendte sak: 

- Sak 007/21 Vedr. henvendelse til KU i møte 27.08.2021. 

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

 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 001/22 Godkjenning av protokoll fra møte 03.12.2021 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 03.12.2021. 

 

 

Sak 002/22 Referatsak 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar dokumentet til orientering. 

 

 

Sak 003/22 Oppfølging av tidligere KU-vedtak samt KUs ansvar og oppgaver. 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med endring av vedtakspunkt 2 i sin helhet til 

følgende ordlyd: 
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«2. Kontrollutvalget ber om at dokumentene til henvendelse under sak 

«Eventuelt» i møte den 03.12.2021 legges frem i egen sak til neste møte med 

en oppsummering av hovedmomentene.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

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

eller under effektuering. 

2. Kontrollutvalget ber om at dokumentene til henvendelse under sak «Eventuelt» 

i møte den 03.12.2021 legges frem i egen sak til neste møte med en 

oppsummering av hovedmomentene. 

 

 

Sak 004/22 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 005/22 Oppfølging av KST-vedtak 39/20 (forvaltningsrevisjon innen 

investeringsprosjekter) 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport datert 14.01.2022 til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport datert 14.01.2022 fra kontrollutvalget 

til orientering. 

Forvaltningsrevisjonsrapportens «Sammendrag» legges som vedlegg til 

oppfølgingsrapporten før denne oversendes til kommunestyret.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport datert 14.01.2022 til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport datert 14.01.2022 fra kontrollutvalget 

til orientering. 

Forvaltningsrevisjonsrapportens «Sammendrag» legges som vedlegg til 

oppfølgingsrapporten før denne oversendes til kommunestyret. 

 

 

Sak 006/22 Vedr. ny avtale om revisjonstjenester fra og med 01.07.2022 

 

  Møtebehandling: 

Med referanse til bl.a. miljøhensyn gav KU uttrykk for at revisor i utgangspunktet 

kan møte digitalt i KUs møter, dog slik at revisor møter fysisk når dette anses å 
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være hensiktsmessig – jfr. konkurransegrunnlagets del 2, kapittel 2.1.1 (vedr. 

«Møter i kontrollutvalget og kommunestyret»). 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget imøteser et endelig og komplett utkast til konkurransegrunnlag til 

neste møte. 

 

 

Sak 007/22 Vedr. henvendelse til KU i møte 27.08.2021 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget gir KU-leder og KU-sekretær fullmakt til å formulere ny 

henvendelse til kommunen som forspurt i vedtak i KU-sak 059/21 den 

03.12.2021.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget gir KU-leder og KU-sekretær fullmakt til å formulere ny 

henvendelse til kommunen som forspurt i vedtak i KU-sak 059/21 den 03.12.2021. 

 

 

Forøvrig KU ber om å få presentert innspill fra eksempelvis «Kontrollutvalgsboken» el. 

lignende til neste møte vedr. tematikken «Kommunikasjon mellom KU og 

kommunestyret». Innspill legges frem under sak «Oppfølging av tidligere vedtak 

samt KUs ansvar/oppgaver». 

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Martin Bråteng (leder)    Atle Hiller (nestleder)  

 

________________________   _________________________ 

Ingrid Johannessen (medlem)   Kjell Mjelle (medlem) 

 

________________________  

Unni Johanne Andersen (medlem)  

 

 

 


