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PROTOKOLL FRA MØTET 03.03.2022 

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

 

Tid:  03.03.2022 KL 0830 – 13.15. 

Sted:  Nesna rådhus, kommunestyresalen 

Tilstede: Torill Risøy   (leder) 

Thorvald Zahl   (medlem) 

Alf Magne Jacobsen  (medlem) 

Lillian Hines   (vara for Strand) 

Forfall: Ellen Mogård Larsen  (nestleder) 

  Monica Strand  (medlem) 

For øvrig møtte: 

Hanne Davidsen (ordfører) 

Lill Stabell  (rådmann)  orienterte i sak 005 og 006 

Knut Soleglad  (KU-sekretær) 

 

 

 

 

 

Torill Risøy åpnet møtet og følgende status ble innhentet. 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent. 

- Deltakere: 4 av 4 medlemmer deltok, og møtet er beslutningsdyktig. 

 

I møtet ble følgende behandlet: 

 

 

Sak 001/22 Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.2021. 

   

Møtebehandling: 

Protokoll fra møte 18.11.2021 bes korrigert slik at årstall i sak 042/21 blir riktig. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 18.11.2021. 

 

 

Sak 002/22 Referatsak 

   

Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

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

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 005/22  Muntlig orientering fra rådmann vedr. kommunens organisasjonsstruktur 

 

  Møtebehandling: 

Rådmannen gav forespurt orientering i møtet. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering. 

 

 

Sak 006/22 Vedr. henvendelse til KU vedr. arbeidsmiljø mv. 

 

  Møtebehandling: 

KU vedtok enstemmig å lukke møtet ved behandlingen av denne saken – dette i 

henhold til kommunelov § 11-5, 2.ledd. 

Rådmannen gav forespurte orienteringer i møtet. 

 

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

«Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om Statsforvalterens og 

Arbeidstilsynets vurderinger av kommunens svar til tilsynsrapportene.» 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om Statsforvalterens og 

Arbeidstilsynets vurderinger av kommunens svar til tilsynsrapportene. 

 

 

Sak 007/22 Oppfølging av KST-vedtak 39/12 (FR-sykefravær) 

 

  Møtebehandling: 

Følgende dokument var ettersendt til møtet: 

- Endelig utkast til oppfølgingsrapport datert 03.03.2022 

 

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

«Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport datert 03.03.2022 til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget vedr. rådmannens 

iverksettelse av kommunestyrets vedtak i sak 39/12 til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport datert 03.03.2022 til 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget vedr. rådmannens 

iverksettelse av kommunestyrets vedtak i sak 39/12 til orientering. 

 

 

Sak 008/22 Oppfølging av KST-vedtak 26/18 (FR- internkontroll) 

 

  Møtebehandling: 

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

«KU-sekretær bes innhente ønsket informasjon som fremgår av arbeidsutkast til 

oppfølgingsrapport, samt utarbeide et oppdatert arbeidsutkast til KUs møte den 

15.09.2022.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

KU-sekretær bes innhente ønsket informasjon som fremgår av arbeidsutkast til 

oppfølgingsrapport, samt utarbeide et oppdatert arbeidsutkast til KUs møte den 

15.09.2022. 

 

 

Sak 009/22 Vedr. sensitive pasientopplysninger på Doffin 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i brev datert 21.02.2022 til 

orientering og ber om en kortfattet skriftlig redegjørelse innen 02.09.2022 på hva 

kommunen har foretatt seg for å sikre at lignende hendelser ikke skjer senere.» 
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  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse i brev datert 21.02.2022 til 

orientering og ber om en kortfattet skriftlig redegjørelse innen 02.09.2022 på hva 

kommunen har foretatt seg for å sikre at lignende hendelser ikke skjer senere. 

 

 

Eventuelt Dokumenter/henvendelse til KU-Sekretariatet fra innbyggere 

 

  Møtebehandling: 

KU ble orientert om hovedmomentene i dokumenter/henvendelse som er mottatt 

av KU-Sekretariatet fra Alme Halland, Einar Gullesen og fra Borgerlig fellesliste 

v/Arnold Sjøteig. 

KU ber KU-sekretær tilskrive Alme Halland om at kontrollutvalget ikke har 

ytterligere å tilføye i forhold til det som allerede kommer til uttrykk i brev datert 

02.12.2021 fra KU-Sekretariatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________  _________________________________ 

Torill Risøy (leder)     Thorvald Zahl (medlem) 

 

 

 

________________________________  _________________________________ 

Alf Magne Jacobsen (medlem)   Lillian Hines (vara for Strand) 

 


