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Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  05.09.2022 kl. 12.00-13.00. 

Sted:  Rådhuset, møterom «Røsvatn» 

Tilstede: Linda Brennbakk  (leder) 

Louise Fontaine  (nestleder) 

Anders Granmo  (medlem) 

Pål Grøvnes   (medlem) 

Forfall: Steffen Braaten  (medlem) 

For øvrig møtte: 

Harald Lie  (ordfører) 

Tor-Arne Stubbe (fagleder forv.revisjon), orienterte i sak 013/22 

Knut Soleglad  (KU-sekretær) 

  

 

 

 

Linda Brennbakk åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent. 

- Deltakere: 4 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig. 

 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 009/22 Godkjenning av protokoll fra møte 02.05.2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 02.05.2022. 

 

 

Sak 010/22 Referatsaker 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering. 

 

 

Sak 011/22 Oppfølging av KU-vedtak, 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 012/22 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 013/22 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Rus og psykisk helse» 

 

  Møtebehandling: 

Fagleder forvaltningsrevisjon – Tor-Arne Stubbe – gav en orientering om 

hovedmomentene i rapporten. 

 

På spørsmål fra KU vil revisor gi en nærmere tilbakemelding knyttet til 

informasjon i rapporten der det bl.a. fremgår at 

- «… alkoholbruken blant unge i kommunen er kulturelt betinget.»  

(FR-rapport side 21), 

- det har «… vært gitt skjenkebevilling på arrangementer der unge deltar.» 

(FR-rapport side 22). 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Rus og psykisk helse» til 

orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret 

med følgende innstilling til vedtak: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Rus og psykisk helse» 

til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger. 

 

 

Sak 014/22 Budsjettforslag 2023 for KU og revisjonstjenestene 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av  

- kr.   69.524,- for KUs egen virksomhet, 

- kr. 494.143,- for revisjonstjenestene. 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2023 for 

kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Hattfjelldal kommune» til kommunens 

administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. 

Budsjettforslaget 2023 viser utgifter på kr. 69.524,- for KUs egen virksomhet 

og kr. 494.143,- for revisjonstjenestene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Linda Brennbakk (leder)    Louise Fontaine (nestleder)  

   

 

_________________________   _________________________ 

Anders Granmo (medlem)    Pål Grøvnes (medlem) 

 

 

 


