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PROTOKOLL FRA MØTE 04.02.2022 

KONTROLLUTVALGET I VEFSN 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 
 

Tid:  04.02.2022 KL 08.30 – 09.45 

Sted:  Vefsn rådhus, kommunestyresalen 

Tilstede: Odd Langvatn  (leder) 

Geir Myrflott  (nestleder) 

Ingelin Langseth (medlem) 

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  

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

  

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 001/22 Godkjenning av protokoll fra møte 19.11.2021 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 19.11.2021. 

 

 

Sak 002/22 Referatsak 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar dokumentet til orientering. 

 

 

Sak 003/22 Oppfølging av KUs vedtak, ansvar og oppgaver. 

 

  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 004/22 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 72/17, forv.revisjon innen sykefravær 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent  

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapporten til kommunestyret med 

følgende innstilling til vedtak: 

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport datert 04.02.2022 fra kontrollutvalget 

til orientering. 

 

 

Sak 006/22 Vedr. kommunens bestemmelser om «Seniordager» 

 

  Møtebehandling: 

Følgende dokument var mottatt av KU-sekr. 01.02.2022 og ettersendt til KUs 

møte i mail den 02.02.2022: 

- Brev datert 25.01.2022 fra HR-sjef til KU-sekretær (Svarbrev - 

Kontrollutvalget ønsker informasjon om avvikling av "seniordager"). 

 

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

«Med henvisning til brev datert 25.01.2022 fra HR-sjef, vedtar kontrollutvalget å 

be om skriftlig tilbakemelding innen 07.03.2022 fra kommunedirektør på 

følgende spørsmål: 

1. På hvilket fullmaktsgrunnlag har kommunedirektør avviklet ordningen med 

seniordager? 

2. Det opplyses at avviklingen av seniordager skjer fra 01.01.2022. Har dette 

fått, eller vil dette få konsekvens for arbeidstakere før sak kommer til 

behandling i kommunestyret?» 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

Med henvisning til brev datert 25.01.2022 fra HR-sjef, vedtar kontrollutvalget å 

be om skriftlig tilbakemelding innen 07.03.2022 fra kommunedirektør på 

følgende spørsmål: 

1. På hvilket fullmaktsgrunnlag har kommunedirektør avviklet ordningen med 

seniordager? 

2. Det opplyses at avviklingen av seniordager skjer fra 01.01.2022. Har dette fått, 

eller vil dette få konsekvens for arbeidstakere før sak kommer til behandling i 

kommunestyret? 

 

 

Sak 007/22 Vedr. restanselister for vedtak i kommunestyret og formannskap 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med endring av dato fra 03.06.2022 til 

18.03.2022. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser en muntlig 

oppdatering fra kommunedirektøren i møte den 18.03.2022. 

 

 

Eventuelt Vedr. kommunens arbeid elevenes psykososiale skolemiljø 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget ber kommunedirektør orientere i møte den 18.03.2022 om 

kommunens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget ber kommunedirektør orientere i møte den 18.03.2022 om 

kommunens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø. 

 

 

 

 

__________________________   ___________________________ 

Odd Langvatn (leder)     Geir Myrflott (nestleder)   

  

 

__________________________   __________________________  

Ingelin Langseth (medlem)    Hallvor Tverå (medlem)  

 

 

__________________________ 

Eirin Horrigmoe (medlem) 


