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PROTOKOLL FRA MØTET16.02.2021 

KONTROLLUTVALGET I GRANE 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  16.02.2021 kl. 12.00-13.15. 

Sted:  Fjernmøte via «Teams» 

Tilstede: John Kappfjell  (leder) 

Malin Kvannli   (nestleder) 

Martin Johan Kolberg  (medlem) 

Jan Otto Fiplingdal  (medlem) 

Arnt Ove Kirknes  (medlem), deltok pr. høyttalende telefon. 

Forfall:  

For øvrig møtte: 

Knut Soleglad   (KU-sekretær) 

   

 

 

 

 

John Kappfjell åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent med tillegg av ny sak 007/21 «Spørsmål til rådmann vedr. 

treningstilbud på skolen i Grane». 

- Deltakere: 5 av 5 tilstede og møtet var beslutningsdyktig. 

 

 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 001/21 Godkjenning av protokoll fra møte 10.11.2020 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 10.11.2020. 

 

 

Sak 002/21 Referatsak 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering. 
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Sak 003/21 Oppfølging av tidligere KU-vedtak 

 

  Møtebehandling: 

Til neste møte settes «Bestilling av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll» opp 

som egen sak. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

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

eller under effektuering. 

 

 

Sak 004/21 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 005/21 Oppfølging av KST-vedtak 38/18 (FR-rapport innen arkivtjenesten) 

 

  Møtebehandling: 

KU tar sikte på å utarbeide endelig oppfølgingsrapport senest første møte 2022. 

 

Innstilling til vedtak godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget imøteser en oppdatert oppfølgingsrapport senest til første 

møte i 2022. 

 

 

Sak 006/21 Oppfølging av KST-vedtak 6/20 (FR-rapport innen administrativ/politisk 

saksbehandling) 

 

  Møtebehandling: 

KU tar sikte på å utarbeide endelig oppfølgingsrapport senest første møte 2022. 

 

Innstilling til vedtak godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

Kontrollutvalget imøteser en oppdatert oppfølgingsrapport senest til første 

møte i 2022. 

 

 

Sak 007/21 Spørsmål til rådmann vedr. treningstilbud på skolen i Grane 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling: 

«Kontrollutvalget viser til avgjørelse i ESA i tilknytning til Vefsn kommunes 

treningstilbud på Kippermoen skole, og ber rådmannen gi en skriftlig 

redegjørelse om treningstilbudet på skolen i Grane er organisert i tråd med 

lover og EØS-bestemmelser. 

Rådmannen bes stille i neste møte for supplerende informasjoner.» 

Vedtaket var enstemmig. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget viser til avgjørelse i ESA i tilknytning til Vefsn kommunes 

treningstilbud på Kippermoen skole, og ber rådmannen gi en skriftlig 

redegjørelse om treningstilbudet på skolen i Grane er organisert i tråd med 

lover og EØS-bestemmelser. 

Rådmannen bes stille i neste møte for supplerende informasjoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

John Kappfjell (leder)     Malin Kvannli (nestleder)  

 

 

________________________   ________________________ 

Martin Johan Kolberg (medlem)   Jan Otto Fiplingdal (medlem) 

   

 

________________________ 

Arnt Ove Kirknes (medlem)  

 

 

 


