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PROTOKOLL FRA MØTET 28.05.2021 

KONTROLLUTVALGET I HEMNES 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  28.05.2021 kl.09.00-13.45. 

Sted:  Hemnes rådhus, kommunestyresalen 

Tilstede: Tone Øvermo Bruun   (leder) 

Oddrun Angelsen Kyllingmo  (nestleder) 

Ørjan Martinussen   (medlem) 

Monika Fagereng Kristoffersen (medlem) 

Forfall: Otto Jonny Derås   (medlem) 

For øvrig møtte: 

Paul Asphaug   (ordfører)  sak 020-023 og 026.027 

Amund Eriksen  (rådmann),  orienterte i sak 026, 027 

Rolf Fjellestad  (ass. rådmann), orienterte i sak 026, 027 

Siv Bårdsen   (enh.led. helse/oms) orienterte i sak 027 

Bengt Bjørgan   (regnskapsrevisor) orienterte i sak 024, 025 

Knut Soleglad   (KU-sekretær) 

 

 

 

 

 
Tone Øvermo Bruun åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent. 

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

 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

 

Sak 020/21 Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2021 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 09.04.2021. 

 

 

Sak 021/21 Referatsaker 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar vedlagte dokument til orientering. 
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Sak 022/21 Oppfølging av KUs 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 023/21 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 024/21 Oppfølging av oppsummeringsbrev fra regnskapsrevisjon 2018, 2019 og 2020 

 

  Møtebehandling: 

Vedr. forhold fra 2018 – kontroll av lønn i enhetene – opplyste revisor at WEB-

modul er p.t. ikke tatt i bruk, men økonomisjef tar dette opp i ledermøte. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar revisors oppsummeringsbrev datert 16.04.2021 fra 

regnskapsrevisjonen for 2020 til orientering, og imøteser neste 

oppsummeringsbrev når regnskapsrevisjonen for 2021 er gjennomført. 

 

 

Sak 025/21 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020, Hemnes kommune 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med utfasing av ordlyden «… med de endringer 

som fremkom i møtet». 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskap og 

årsberetning 2020 til kommunestyret og kopi til formannskapet. 
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Sak 026/21 Vedr. oppsigelse fra 3 leger i Hemnes kommune 

 

  Møtebehandling: 

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

«1. Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering. 

  2. Kontrollutvalget drøfter saken videre i neste møte og ber KU-sekr. i samråd 

med KU-leder gjøre de saksforberedelser som anses nødvendig.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering. 

2. Kontrollutvalget drøfter saken videre i neste møte og ber KU-sekr. i samråd 

med KU-leder gjøre de saksforberedelser som anses nødvendig. 

 

 

Sak 027/21 Vedr. innleie av ekstern bistand 

 

  Møtebehandling: 

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

«1. Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering. 

  2. Kontrollutvalget drøfter saken videre i neste møte og ber KU-sekr. i samråd 

med KU-leder gjøre de saksforberedelser som anses nødvendig.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering. 

2. Kontrollutvalget drøfter saken videre i neste møte og ber KU-sekr. i samråd 

med KU-leder gjøre de saksforberedelser som anses nødvendig. 

 

 

Sak 028/21 Oppfølging av KST-vedtak 26/19 (FR-rapporten «Oppfølging av politiske 

vedtak») 

 

  Møtebehandling: 

Med bakgrunn i mottatte svar fra administrasjonen, finner KU det ikke 

hensiktsmessig å innhente ytterligere status fra administrasjonen om 

iverksettelsen. 

 

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

«KU-sekr. bes legge frem utkast til endelig oppfølgingsrapport til neste møte.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

KU-sekr. bes legge frem utkast til endelig oppfølgingsrapport til neste møte. 
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Sak 029/21 Henvendelse fra Anita Falkmo Hansen 

 

  Møtebehandling: 

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

«Saken utsettes til neste møte.» 

Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Sak 030/21 Vedr. innkreving av kjørebok for funksjonshemmedes snøskuterkjøring. 

 

  Møtebehandling: 

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

«Saken utsettes til neste møte.» 

Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Tone Øvermo Bruun (leder)   Oddrun Kyllingmo (nestleder)  

 

 

________________________   ________________________ 

Ørjan Martinussen (medlem)   Monika Kristoffersen (medlem) 

 

 

 


