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KONTROLLUTVALGET I RANA 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  26.03.2021 kl 08.30-10.15. 

Sted:  Fjernmøte via «Teams» 

Tilstede: Martin Bråteng (leder) 

Kjell Mjelle  (medlem) 

Ingrid Johannessen (vara for Hiller) 

Einar Bondevik (vara for Røssvoll) 

Forfall: Atle Hiller  (nestleder) 

Maja Eline Røssvoll (medlem) 

Anne Lise Solberg (medlem) 

For øvrig møtte: 

Iver Fiksdal  (forvaltningsrevisor) 

Knut Soleglad  (KU-sekretær) 

 

 

 

 

 

Martin Bråteng åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent. 

- Deltakere: 4 av 5 medlemmer deltok, og møtet var beslutningsdyktig. 

 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

 

Sak 008/21 Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2021 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 29.01.2021. 

 

 

 

Sak 009/21 Referatsaker 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering. 
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Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Sak 010/21 Oppfølging av tidligere KU-vedtak 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg: 

«Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig status i iverksettelsen av punkt 

2 i kommunestyrets vedtak i sak 20/2021 innen 10.05.2021» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

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

eller under effektuering. 

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig status i iverksettelsen av punkt 2 

i kommunestyrets vedtak i sak 20/2021 innen 10.05.2021. 

 

 

 

Sak 011/21 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Revisor Fiksdal orienterte blant annet at pågående arbeid med forvaltnings-

revisjon innen barnevern samt årsoppgjørsrevisjon er i henhold til plan. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

 

Sak 012/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon innen vedlikehold av kostbar 

infrastruktur med hovedvekt på kommunale veier. 

Revisor bes til neste møte utarbeide et utkast til prosjektplan for gjennomføring 

av bestillingen.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon innen vedlikehold av kostbar 

infrastruktur med hovedvekt på kommunale veier. 

Revisor bes til neste møte utarbeide et utkast til prosjektplan for gjennomføring 

av bestillingen. 
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Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Eventuelt Vedr. kommunens tilbud om container-bolig 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende 

innstilling: 

«Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig redegjørelse i neste møte til 

følgende spørsmål: 

1. Overholder kommunen regelverk og egne retningslinjer når kommunen 

tilbyr bolig i container? 

2. I hvilken utstrekning har kommunen benyttet lignende boligtilbud for 

tilsvarende tilfeller?» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig redegjørelse i neste møte til 

følgende spørsmål: 

1. Overholder kommunen regelverk og egne retningslinjer når kommunen 

tilbyr bolig i container? 

2. I hvilken utstrekning har kommunen benyttet lignende boligtilbud for 

tilsvarende tilfeller? 

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Martin Bråteng (leder)    Kjell Mjelle (medlem)  

 

 

________________________   _________________________ 

Ingrid Johannessen (vara)    Einar Bondevik (vara) 

 

 


