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PROTOKOLL FRA MØTE 22.10.2021 

KONTROLLUTVALGET I RANA 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  22.10.2021 kl 08.30-14.00. 

Sted:  Rana rådhus, møterom «Havmannen. 

Tilstede: Martin Bråteng  (leder) 

Atle Hiller   (nestleder) 

Ingrid Johannessen  (medlem) 

Kjell Mjelle   (medlem) 

Unni Johanne Andersen (medlem) 

Forfall:  

For øvrig møtte: 

Anne Skar Gabrielsen  (leder barne-/familieavd.), orienterte i sak 045 

Mona Simonsen (leder barnevernavd.),  orienterte i sak 045 

Anne Lise Solberg (fagsjef institusjonstjeneste), orienterte i sak 047 

Pål-Stian Sjåvik (skolesjef, oppvekst/kultur), orienterte i sak 047 

Frode Berg  (kommuneoverlege),  orienterte i sak 046 

Kjersti Gjuvsland (forvaltningsrevisor),  orienterte i sak 048 

Knut Soleglad  (KU-sekretær) 

 

 

Martin Bråteng åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent. 

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

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 040/21 Godkjenning av protokoll fra møte 27.08.2021 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 27.08.2021. 

 

 

Sak 041/21 Referatsak 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar vedlagte dokument til orientering. 

 

 

Sak 042/21 Oppfølging av tidligere KU-vedtak samt KUs 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 043/21 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 044/21 Orientering fra rådmann vedr.  erfaringer med den nye ungdomsskolen 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak 045/21 Orientering fra rådmann vedr.  iverksettelse KST-vedtak 61/21, FR-

barneverntjenesten 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

  KU-sekr. ber administrasjonen om skriftlig orientering om ca. et år.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

KU-sekr. ber administrasjonen om skriftlig orientering om ca. et år 

 

 

Sak 046/21 Orientering fra rådmann vedr. kommunens legevakt og fastlegeordning 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
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Sak 047/21 Oppfølging av KST-vedtak 44/19 (forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg) 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser endelig utkast til 

oppfølgingsrapport til neste møte. 

 

 

Sak 048/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen psykisk helse og rus 

 

  Møtebehandling: 

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

som fremkom i møtet». 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen. 

 

 

Sak 049/21 Vedr. henvendelse til KU i møte 27.08.2021 

 

  Møtebehandling: 

KU-leder ba om å få sin habilitet vurdert. 

KU avgjorde at KU-leder er habil til å behandle saken. 

 

Innstilling til vedtak ble omformulert og godkjent med følgende ordlyd: 

«Administrasjonen bes gi en skriftlig redegjørelse på om det foreligger noe 

skriftlig – eller om det er etablert en praksis – på at det skal foreligge 

dokumentasjon på ansettelsestilbud eller oppsigelse før retten til å forhandle lønn – 

i den hensikt å beholde ansatte - inntrer, og videre bes redegjort for om det 

foreligger andre grunnlag og/eller regler for kommunens toppledere, herunder 

rådmannen, hva gjelder disses rett til å be om lønnsforhandling.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Administrasjonen bes gi en skriftlig redegjørelse på om det foreligger noe skriftlig 

– eller om det er etablert en praksis – på at det skal foreligge dokumentasjon på 

ansettelsestilbud eller oppsigelse før retten til å forhandle lønn – i den hensikt å 

beholde ansatte - inntrer, og videre bes redegjort for om det foreligger andre 

grunnlag og/eller regler for kommunens toppledere, herunder rådmannen, hva 

gjelder disses rett til å be om lønnsforhandling. 
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Sak 050/21 Vedr. ny avtale om revisjonstjenester fra og med 01.07.2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og imøteser en endelig plan for 

gjennomføring av konkurransen til neste møte. Planen bes være kvalitetssikret av 

kommunens innkjøpsfaglige kompetanse. 

 

 

Eventuelt Vedr. kommunens logopedtjenester 

 

  Møtebehandling: 

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

«Med henvisning til i artikkel den 21.10.2021 i avisen «rana.no», bes rådmannen 

gi en muntlig orientering i møtet den 03.12.2021 vedr. kommunens kapasitet og 

ventetid innenfor logopedtjenester, og om kommunes tilbud er i samsvar med 

eventuell rett på slik hjelp etter lovgivningen, herunder blant annet opplæringslova 

og barnehageloven.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Med henvisning til i artikkel den 21.10.2021 i avisen «rana.no», bes rådmannen gi 

en muntlig orientering i møtet den 03.12.2021 vedr. kommunens kapasitet og 

ventetid innenfor logopedtjenester, og om kommunes tilbud er i samsvar med 

eventuell rett på slik hjelp etter lovgivningen, herunder blant annet opplæringslova 

og barnehageloven. 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Martin Bråteng (leder)    Atle Hiller (medlem)  

 

 

________________________   _________________________ 

Ingrid Johannessen (medlem)   Kjell Mjelle (medlem)  

 

 

________________________ 

Unni Johanne Andersen (medlem) 


