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PROTOKOLL FRA MØTE 19.03.2021 

KONTROLLUTVALGET I VEFSN 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 
 

Tid:  19.03.2021 KL 08.30 – 10.00 

Sted:  Vefsn rådhus, kommunestyresalen 

Tilstede: Odd Langvatn   (leder) 

Ingelin Langseth  (medlem) 

Hallvor Tverå   (medlem) 

Eirin Horrigmoe  (medlem) 

Forfall:  Geir Myrflott   (nestleder) 

For øvrig møtte: 

Knut Soleglad   (KU-sekretær) 
    

 

 

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent  

- Deltakere: 4 av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig. 

 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 007/21 Godkjenning av protokoll fra møte 05.02.2021 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 05.02.2021. 

 

 

Sak 008/21 Referatsak 

 

  Møtebehandling: 

KU-sekretær bestiller abonnement på «Kommunerevisoren» til alle KUs faste 

medlemmer (KU-leder har abonnement). 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering. 

 

 

Sak 009/21 Oppfølging av tidligere KU-vedtak 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg: 

«2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere i neste møte vedr. status/eventuell 

investeringsmessig etterslep for kommunens vann- og avløpsnett. 
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  3. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere i neste hva som er foretatt/vil bli 

foretatt i forhold til kommunestyrevedtak 9/21.» 

 

  Vedtaket var enstemmig. 

  Vedtak: 

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

under effektuering. 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere i neste møte vedr. status/eventuell 

investeringsmessig etterslep for kommunens vann- og avløpsnett. 

3. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere i neste hva som er foretatt/vil bli foretatt 

i forhold til kommunestyrevedtak 9/21. 

 

 

Sak 010/21 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Egen sak vedr. «Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll» settes opp til 

neste møte. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 011/21 Svar fra rådmann til spørsmål fra KU 

 

  Møtebehandling: 

Følgende dokument var ettersendt pr. mail: 

- Brev datert 08.03.2021 fra økonomisjef til KU-Sekretariatet vedr. 

«Kontrollutvalget – kompenser merverdiavgift svømmehall.» 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende ordlyd: 

«Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering. 

 

 

 

 

 

__________________________   ___________________________ 

Odd Langvatn (leder)     Ingelin Langseth (medlem)   

  

 

__________________________   __________________________  

Hallvor Tverå (medlem)    Eirin Horrigmoe (medlem) 


