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KONTROLLUTVALGET I RANA 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  03.06.2022 kl 08.30-11.15. 

Sted:  Rana rådhus, møterom «Havmannen», 2.etg. 

Tilstede: Martin Bråteng   (leder) 

Ingrid Johannessen  (medlem) 

Kjell Mjelle   (medlem) 

Irene Storvoll   (vara for Hiller) 

Forfall:  Atle Hiller   (nestleder) 

Unni Johanne Andersen (medlem) 

For øvrig møtte: 

Harald Halvorsen  (regnskapsrevisor), deltok i sak 033 og 034 

Kjersti Gjuvsland  (forvaltningsrevisor), deltok i sak 036 

Knut Soleglad   (KU-sekretær) 

 

 

 

 

Martin Bråteng åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent. 

- Deltakere: 4 av 5 medlemmer deltok, og møtet var beslutningsdyktig. 

 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 031/22 Godkjenning av protokoll fra møte 29.04.2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 29.04.2022. 

 

 

Sak 032/22 Oppfølging av tidligere KU-vedtak samt KUs 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 033/22 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 034/22 Oppfølging av revisjonsrapport nr. 7 og tidligere påpekninger/forbehold 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig vurdering og behandler saken på 

ny når svar til revisjonsbrev nr. 7 foreligger fra administrasjonen.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig vurdering og behandler saken på 

ny når svar til revisjonsbrev nr. 7 foreligger fra administrasjonen. 

 

 

Sak 035/22 Vedr. årsberetningens redegjørelse i hht. kommunelov §14-7 c) – 

måloppnåelse mv. 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget behandler saken videre i neste møte basert på de momenter som 

ble drøftet, herunder bl.a. sammenhengene i kommunens styringsdokumenter.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget behandler saken videre i neste møte basert på de momenter som 

ble drøftet, herunder bl.a. sammenhengene i kommunens styringsdokumenter. 

 

 

Sak 036/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 

 

  Møtebehandling: 

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

«1. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte for 

forvaltningsrevisjon innen tematikken kontroll og tilsyn av barnehagenes 

fysiske uteområder. 

  2. Kontrollutvalget tar brev datert 18.05.2022 fra kommunaldirektør tekniske 

tjenester til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte for 

forvaltningsrevisjon innen tematikken kontroll og tilsyn av barnehagenes 

fysiske uteområder. 

2. Kontrollutvalget tar brev datert 18.05.2022 fra kommunaldirektør tekniske 

tjenester til orientering. 

 

 



Side 3 av 3 
PROTOKOLL FRA MØTE 03.06.2022 

KONTROLLUTVALGET I RANA 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Martin Bråteng (leder)    Ingrid Johannessen (medlem) 

 

________________________   _________________________ 

Kjell Mjelle (medlem)    Irene Storvoll (vara for Hiller) 

 

 


