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PROTOKOLL FRA MØTE 06.05.2022 

KONTROLLUTVALGET I VEFSN 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 
 

Tid:  06.05.2022 KL 08.30 – 10.30 

Sted:  Vefsn rådhus, kommunestyresalen 

Tilstede: Odd Langvatn  (leder) 

Ingelin Langseth (medlem) 

Eirin Horrigmoe (medlem) 

Forfall:  Geir Myrflott  (nestleder) 

Hallvor Tverå  (medlem) 

For øvrig møtte: 

Asle Gammelli  (økonomisjef), orienterte i sak 019/22 

Heidi Galguften (oppdragsansvarlig regnskapsrevisor) 

Knut Soleglad  (KU-sekretær) 

    

 

 

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent  

- Deltakere: 3 av 5 medlemmer deltok og møtet var beslutningsdyktig. 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 016/22 Godkjenning av protokoll fra møte 18.03.2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 18.03.2022. 

 

 

Sak 017/22 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. 

 

 

Sak 018/22 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget ber revisor etterprøve SHMIL’s dokumentasjon av 

kostnadsfordelingen mellom husholdnings- og næringsavfall for drift og investering 

av selskapets deponi.» 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

Kontrollutvalget ber revisor etterprøve SHMIL’s dokumentasjon av 

kostnadsfordelingen mellom husholdnings- og næringsavfall for drift og investering 

av selskapets deponi. 

 

 

Sak 019/22 Orientering fra kommunedirektør vedr. kommunens utgiftsfordelinger 

 

  Møtebehandling: 

Kommunedirektør ved økonomisjef gav forespurt orientering, herunder at 

kommunens påslag til husholdningsrenovasjonsgebyr – og øvrige utgifter til fordeling 

på selvkostområder – dokumenteres og beregnes i dataverktøyet «Momentum». 

 

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

«Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon til orientering. 

 

 

Sak 020/22 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021, Vefsn kommune 

 

  Møtebehandling: 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om innholdet i revisors beretning. 

 

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 2021 til kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Sak 021/22 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021, MoN KF 

 

  Møtebehandling: 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om innholdet i revisors beretning. 

 

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 2021 til kommunestyret med kopi til foretakets styre. 
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Sak 022/22 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021, Mosjøen Havn KF 

 

  Møtebehandling: 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om innholdet i revisors beretning. 

 

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 2021 til kommunestyret med kopi til foretakets styre. 

 

 

Sak 023/22 Utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen «Skjenkekontroll» 

 

  Møtebehandling: 

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

«Saken utsettes i påvente av utkast til prosjektplan fra revisor.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Saken utsettes i påvente av utkast til prosjektplan fra revisor. 

 

 

Sak 024/22 KUs uttalelse til budsjettutkast 2023 for KU-Sekretariatet 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget stiller seg bak budsjettutkastet for 2023.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget stiller seg bak budsjettutkastet for 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   ___________________________ 

Odd Langvatn (leder)     Ingelin Langseth (medlem) 

    

 

__________________________   

Eirin Horrigmoe (medlem) 

 


