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Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  06.09.2021 kl 1200-13.45. 

Sted:  Rådhuset, møterom «Røsvatn» 

Tilstede: Linda Brennbakk (leder) 

Louise Fontaine (nestleder) 

Anders Granmo (medlem) 

Pål Grøvnes  (medlem) 

Forfall: Steffen Braaten (medlem) 

For øvrig møtte: 

Wenche Daleng (varaordfører) 

Knut Soleglad  (KU-sekretær) 

  

 

 

 

 

Linda Brennbakk 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 014/21 Godkjenning av protokoll fra møte 26.04.2021 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 26.04.2021. 

 

 

Sak 015/21 Referatsaker 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering. 

 

 

Sak 016/21 Oppfølging av KU-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 017/21 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 018/21 Oppfølging av KST-vedtak 65/19 (FR-kvalitet i eldreomsorg) 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapporten til behandling i 

kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport vedrørende administrasjonens 

iverksettelse av kommunestyresak 65/19 til orientering. 

2. KU-sekretær gis fullmakt til å utforme saksopplysningene til 

kommunestyresaken i samråd med KU-leder. 

 

 

Sak 019/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 

 

  Møtebehandling: 

KU valgte å slå sammen to prosjekter fra plan for forvaltningsrevisjon. 

 

KU ber om at relevante momenter i kommunens Folkehelseplan og i Prosjekt 

Hattfjelldal 2023/Bolystprosjekt også hensyntas i de problemstillingene som 

foreslås i utkast til prosjektplanen for den bestilte forvaltningsrevisjonen. 

Ovennevnte dokumenter legges ved saken når utkast til prosjektplan skal 

behandles. 

 

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

«Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon innen området Psykisk helse og 

rus, herunder også området Kompetanse og ressurser i psykisk helsevern og 

rus. 

Revisor bes til neste møte utarbeide utkast til prosjektplan for gjennomføring 

av bestillingen samt hensynta anmodningen som fremkom i møtet.» 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon innen området Psykisk helse og 

rus, herunder også området Kompetanse og ressurser i psykisk helsevern og 

rus. 

Revisor bes til neste møte utarbeide utkast til prosjektplan for gjennomføring 

av bestillingen samt hensynta anmodningen som fremkom i møtet. 

 

 

Sak 020/21 Budsjettforslag 2022 for KU og revisjonstjenestene 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av beløpene: 

- kr.   69.524,- (for KUs egen virksomhet), og 

- kr. 478.750,- (for revisjonstjenestene). 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2022 for 

kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Hattfjelldal kommune» til kommunens 

administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. 

Budsjettforslaget 2022 viser utgifter på kr. 69.524,- for KUs egen virksomhet 

og kr. 478.750,- for revisjonstjenestene. 

 

 

Sak 021/21 KUs uttalelse til budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget har ingen merknader til budsjettutkast 2022 for KU-

Sekretariatet.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til budsjettutkast 2022 for KU-

Sekretariatet. 

 

 

Sak 022/21 Høringsbrev til KU vedr. omdanning av KU-Sekretariatet 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget har ingen merknader til høringsbrev m/vedlegg.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til høringsbrev m/vedlegg. 

 



Side 4 av 4 
PROTOKOLL FRA MØTET 06.09.2021 

KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Linda Brennbakk (leder)    Louise Fontaine (nestleder)  

   

 

 

_________________________   _________________________ 

Anders Granmo (medlem)    Pål Grøvnes (medlem)  

   

   

 


