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PROTOKOLL FRA MØTET 16.02.2022 

KONTROLLUTVALGET I HEMNES 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  16.02.2022 kl. 09.00-13.00. 

Sted:  Hemnes rådhus, møterom 3.dre.etasje 

Tilstede: Tord Johansen    (leder) 

Oddrun Angelsen Kyllingmo  (nestleder) 

Ørjan Martinussen   (medlem) 

Monika Fagereng Kristoffersen (medlem) 

Forfall: Olav Mastervik   (medlem) 

For øvrig møtte: 

Knut Soleglad    (KU-sekretær) 

 

 

 

 

 

 

Nyvalgt KU-leder anmodet nestleder om å lede møtet – dette på grunn av at nyvalgt KU-leder 

mottok innkalling og dokumenter på svært kort varsel. 

Nestleder Kyllingmo tiltrådte som leder for 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 001/22 Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.2021 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 24.11.2021. 

 

 

Sak 002/22 Referatsaker 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar dokumentene til orientering. 
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Sak 003/22 Oppfølging av KUs 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 004/22 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 005/22 Revisors risiko/vesentlighetsvurdering for valg av tema i 

etterlevelseskontroll 2021 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurderingen til etterlevelskontroll 

for 2021 til orientering. 

 

 

Sak 006/22 Vedr. innkreving av kjørebok for funksjonshemmedes snøskuterkjøring 

 

  Møtebehandling: 

KU ber om at tematikken «kommunens håndtering av innlevert snøscooter-

kjørebok i forhold til personvernforordningen (GDPR)» blir belyst ved 

rådmannens neste orientering til KU om kommunens internkontrollarbeid. 

 

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

«Kontrollutvalget tar saken til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Sak 007/22 Kommunens oppfølging av utestående fordringer 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget ber rådmannen oversende kopi av signert låneavtale mellom 

Hemnes kommune og Bleikvassli IL når avtalen foreligger.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget ber rådmannen oversende kopi av signert låneavtale mellom 

Hemnes kommune og Bleikvassli IL når avtalen foreligger. 

 

 

Sak 008/22 Oppfølging av KST-vedtak 53/17 (FR-rapport «Barnevern) 

 

  Møtebehandling: 

KU ber om at oppfølgingsrapporten som oversendes til kommunestyret består 

av kapitlene 1 og 3 samt FR-rapportens sammendrag. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent som vedtakspunkt 1, og følgende ny ordlyd 

tas inn som vedtakspunkt 2: 

«Kontrollutvalget vil vurdere behovet for ny forvaltningsrevisjon innen 

barnevern i møtet 23.11.2022.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

«1. Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport datert 16.02.2022 

til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport datert 16.02.2022 fra 

kontrollutvalget til orientering. 

  2. Kontrollutvalget vil vurdere behovet for ny forvaltningsrevisjon innen 

barnevern i møtet 23.11.2022. 

 

 

Sak 009/22 Oppfølging av KST-vedtak 59/20 (FR-rapport «Elevenes psykososiale 

miljø» 

 

  Møtebehandling: 

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

«1. Kontrollutvalget imøteser utkast til endelig oppfølgingsrapport til neste 

møte. 

  2. KU-sekretær bes innhente det nye skolereglementet som det vises til i pkt. 

4.3 i enhetsleders svar datert 04.02.2022. 

  3. Rådmannen bes gi en muntlig orientering i neste møte om hvilke rutiner 

skolene har - til håndtering av sak etter opplæringsloven § 9A-5 - for å 

ivareta elever som blir utsatt for utilbørlig adferd, samt orientering om 

hvilke tiltak som settes inn overfor den ansatte i slike saker.» 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

1. Kontrollutvalget imøteser utkast til endelig oppfølgingsrapport til neste 

møte. 

2. KU-sekretær bes innhente det nye skolereglementet som det vises til i pkt. 

4.3 i enhetsleders svar datert 04.02.2022. 

3. Rådmannen bes gi en muntlig orientering i neste møte om hvilke rutiner 

skolene har - til håndtering av sak etter opplæringsloven § 9A-5 - for å 

ivareta elever som blir utsatt for utilbørlig adferd, samt orientering om 

hvilke tiltak som settes inn overfor den ansatte i slike saker. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Tord Johansen (leder)     Oddrun Kyllingmo (fung. leder) 

 

 

________________________   _________________________ 

Ørjan Martinussen (medlem)    Monika Kristoffersen (medlem) 


