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PROTOKOLL FRA MØTE 18.03.2022 

KONTROLLUTVALGET I VEFSN 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 
 

Tid:  18.03.2022 KL 08.30 – 12.30 

Sted:  Vefsn rådhus, kommunestyresalen 

Tilstede: Odd Langvatn  (leder) 

Geir Myrflott  (nestleder), innvilget permisjon fra kl. 10.45. 

Ingelin Langseth (medlem) 

Hallvor Tverå  (medlem) 

Eirin Horrigmoe (medlem) 

Forfall:   

For øvrig møtte: 

Erlend Eriksen (kommunedir.), orienterte i sak 012, 013, 014 

Trine Fåkvam  (komm.sjef, oppv.), orienterte i sak 013 

Asle Gammelli (økonomisjef), orienterte i sak 012 

Sunniva Sæter  (forv.revisor),  orienterte i sak 015 

Knut Soleglad  (KU-sekretær) 

    

 

 

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent  

- Deltakere: I sak 015/22 deltok 4 av 5 i og med at Myrflott ble innvilget permisjon. 

I de øvrige sakene deltok 5 av 5. 

Møtet var beslutningsdyktig. 

 

  

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 008/22 Godkjenning av protokoll fra møte 04.02.2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 04.02.2022. 

 

 

Sak 009/22 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. 

 



Side 2 av 4 

PROTOKOLL FRA MØTE 18.03.2022 

KONTROLLUTVALGET I VEFSN 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 
 

Sak 010/22 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Følgende dokument ble delt ut i møtet av KU-sekretær: 

- «Tilgjengelige timer til forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll» 

 

KU-sekretær opplyste at antallet tilgjengelige timer er avklart med Revisjon Midt-

Norge SA og at det ved utgangen av 2021 var tilgjengelig 662 timer. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 011/22 Vedr. kommunens bestemmelser om «Seniordager» 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget tar svar fra kommunedirektør til orientering der det bl.a. 

fremgår at ordningen med seniordager forlenges i påvente av ny livsfasepolitikk.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar svar fra kommunedirektør til orientering der det bl.a. fremgår 

at ordningen med seniordager forlenges i påvente av ny livsfasepolitikk 

 

 

Sak 012/22 Vedr. restanselister for vedtak i kommunestyret og formannskap 

 

  Møtebehandling: 

Kommunedirektør og økonomisjef orienterte i møtet. 

 

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 013/22 Vedr. kommunens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø 

 

  Møtebehandling: 

Kommunalsjef for oppvekst delte ut et dokument i møtet som grunnlag for sin 

muntlige orientering vedr. arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø. 
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Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: 

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 014/22 Vedr. status i kommunens arbeid med beredskap 

 

  Møtebehandling: 

Kommunedirektør orienterte i møtet, herunder bl.a. at kommunens ROS-analyse 

vil bli oppdatert i 2022. 

KU-sekretær bes innhente oppdatert ROS-analyse når denne foreligger. 

 

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 015/22 Forvaltningsrevisjonsrapporten: Søndre Helgeland Miljøverk IKS 

 

  Møtebehandling: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte om hovedmomentene i rapporten. 

KU ber revisor gi en muntlig orientering om rapportens hovedmomenter når 

denne kommer til behandling i kommunestyret. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent med tillegg av følgende vedtakspunkt 2: 

«2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en muntlig orientering i neste møte 

om kommunens beregning av  

- det kommunale påslaget på husholdningsgebyret, jfr. 

forvaltningsrevisjonsrapport kapittel 4.3.5 «Påslag for indirekte kostnader i 

kommunene» vedr. Vefsn kommune side 29, samt 

- kommunens øvrige utgifter som skal fordeles på ulike tjenesteområder.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Søndre Helgeland 

Miljøverk IKS» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling 

i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Søndre Helgeland 

Miljøverk IKS» til orientering og ber selskapet imøtekomme rapportens 

anbefalinger. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en muntlig orientering i neste møte 

om kommunens beregning av  
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- det kommunale påslaget på husholdningsgebyret, jfr. 

forvaltningsrevisjonsrapport kapittel 4.3.5 «Påslag for indirekte kostnader i 

kommunene» vedr. Vefsn kommune side 29, samt 

- kommunens øvrige utgifter som skal fordeles på ulike tjenesteområder. 

 

 

Eventuelt Vedr. kommunens rutiner for skjenkekontroll 

 

  Møtebehandling: 

KU mottok innspill til tematikk vedr. hvordan kommunens rutiner for 

skjenkekontroll praktiseres, herunder hvor ofte kontrollen skjer og hva som 

kontrolleres. 

 

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

«Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til en prosjektplan for en eventuell 

forvaltningsrevisjon innen kommunens skjenkekontroll.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til en prosjektplan for en eventuell 

forvaltningsrevisjon innen kommunens skjenkekontroll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   ___________________________ 

Odd Langvatn (leder)     Geir Myrflott (nestleder)   

  

 

__________________________   __________________________  

Ingelin Langseth (medlem)    Hallvor Tverå (medlem)  

 

 

__________________________ 

Eirin Horrigmoe (medlem) 


