Side 1 av 3

PROTOKOLL FRA MØTET 06.04.2022
KONTROLLUTVALGET I HEMNES
Tid:
Sted:
Tilstede:

06.04.2022 kl. 09.00-13.00.
Hemnes rådhus, møterom 2.dre.etasje
Tord Johansen
(leder)
Ørjan Martinussen
(medlem)
Olav Mastervik
(medlem)
Christin Gaustad Halvorsen
(vara for Kyllingmo)
John Bech
(vara for Kristoffersen)
Forfall:
Oddrun Angelsen Kyllingmo
(nestleder)
Monika Fagereng Kristoffersen
(medlem)
For øvrig møtte:
Amund Eriksen
(rådmann),
orienterte i sak 015 og 016.
Johanna Lensu
(HR-/stabsleder),
orienterte i sak 015
Rolf Arne Westgaard
(enh.leder, skole),
orienterte i sak 016
Lars Tore Hatten
(leder, IKT),
orienterte i sak 015
Kari Brendås Lillebjerka
(enh.leder, omsorg), orienterte i sak 015
Ellen Johansen
(avd.l., Villmoneset), orienterte i sak 015
Harald Mårnes
(øko.sjef),
orienterte i sak 015
Knut Soleglad
(KU-sekretær)

Tord Johansen åpnet møtet og innhentet følgende status:
- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste:
Godkjent
- Deltakere: 5 av 5 møtte og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 010/22

Godkjenning av protokoll fra møte 16.02.2022
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 16.02.2022.

Sak 011/22

Referatsaker
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent med tillegg av følgende vedtakspunkt:
«2. Kontrollutvalget ber om å bli orientert i neste møte om hvilke forhold
kommunen har til Hemnes Boligstiftelse.»
Vedtaket var enstemmig.
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Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar dokumentene til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om å bli orientert i neste møte om hvilke forhold
kommunen har til Hemnes Boligstiftelse.

Sak 012/22

Oppfølging av KUs vedtak, ansvar og oppgaver
Møtebehandling:
Med referanse til tidligere KU-sak 007/22 (vedr. kommunens oppfølging av
utestående fordringer), ble følgende dokument delt ut i møtet:
- Signert «Nedbetalingsavtale» (vedr. lån kr. 225.000,- fra Hemnes kommune til
Bleikvassli IL)
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller
under effektuering.

Sak 013/22

Kommunikasjon/dialog med revisor
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 014/22

Vedr. Arbeidstilsynets oppfølging av tidligere tilsyn i kommunen
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ber om å få tilsendt Arbeidstilsynets vurdering av kommunens
svar som har frist 30.12.2022.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt Arbeidstilsynets vurdering av
kommunens svar som har frist 30.12.2022.

Sak 015/22

Orienteringer fra rådmann vedr. kommunens internkontrollarbeid
Møtebehandling:
Rådmannen - supplert med informasjon fra sin stab - gav de forspurte
orienteringene.
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Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering.

Sak 016/22

Oppfølging av KST-vedtak 59/20 (FR-rapport «Elevenes psykososiale miljø»
Møtebehandling:
I tilknytning til forespurt orientering fra enhetsleder skole ble følgende dokument
delt ut i møtet:
- «Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø» (Bjerka skole 16.03.2022)
Innstilling til vedtak ble godkjent med tillegg av følgende ordlyd som settes som
vedtakspunkt 1:
«1. De skriftlige tilbakemeldingene fra administrasjonen gir grunn til å mene at
forbedringspunktene er iverksatt for alle kommunens grunnskoler.
På denne bakgrunn finner kontrollutvalget det hensiktsmessig å avslutte
videre oppfølging av administrasjonens iverksettelse av kommunestyrevedtak
59/20.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
1. De skriftlige tilbakemeldingene fra administrasjonen gir grunn til å mene at
forbedringspunktene er iverksatt for alle kommunens grunnskoler.
På denne bakgrunn finner kontrollutvalget det hensiktsmessig å avslutte videre
oppfølging av administrasjonens iverksettelse av kommunestyrevedtak 59/20.
2. Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport datert 06.04.2022 til
kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret
tar
oppfølgingsrapport
datert
06.04.2022
fra
kontrollutvalget til orientering.

________________________
Tord Johansen (leder)

_________________________
Ørjan Martinussen (medlem)

________________________
Olav Mastervik (medlem)

_________________________
Christin G. Halvorsen (vara for Kyllingmo)

________________________
Jon Bech (vara for Kristoffersen)
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