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Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  01.06.2022 kl. 09.00-13.15. 

Sted:  Hemnes rådhus, møterom 2.dre.etasje 

Tilstede: Oddrun Angelsen Kyllingmo  (nestleder) 

Ørjan Martinussen   (medlem) 

Olav Mastervik   (medlem), permisjon fra kl. 11.00. 

Magne Jacobsen   (vara for Johansen) 

John Bech    (vara for Kristoffersen) 

Forfall:  Tord Johansen    (leder) 

Monika Fagereng Kristoffersen (medlem) 

For øvrig møtte: 

Paul Asphaug   (ordfører),  orienterte i sak 023 

Amund Eriksen  (rådmann),   orienterte i sak 023. 

Bengt Bjørgan   (regnskapsrevisor), orienterte i sak 020, 021, 022 

Knut-Åge Vargren  (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 024 

Knut Soleglad   (KU-sekretær) 

 

 

 

 

Oddrun Angelsen Kyllingmo åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent 

- Deltakere: 5 av 5 deltok i sakene 017, 018, 019, 020, 021 og 023. 

4 av 5 deltok i sakene 022, 024, 025, 026, 027 og 028. 

Møtet er beslutningsdyktig. 

 

 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 017/22 Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 06.04.2022. 

 

 

Sak 018/22 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. 
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Sak 019/22 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 020/22 Revisors oppsummeringsbrev etter regnskapsrevisjonen for 2021. 

 

  Møtebehandling: 

Regnskapsrevisor orienterte om innholdet i oppsummeringsbrevet. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar revisors oppsummeringsbrev datert 19.04.2022 fra 

regnskapsrevisjonen for 2021 til orientering, og imøteser neste 

oppsummeringsbrev når regnskapsrevisjonen for 2022 er gjennomført. 

 

 

Sak 021/22 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021, Hemnes kommune 

 

  Møtebehandling: 

Regnskapsrevisor orienterte om regnskapsrevisjonsarbeidet og resultatet av dette. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent med utfasing av ordlyden: 

«… med de endringer som fremkom i møtet.» 

Følgende tilleggssetning godkjent: 

«Kontrollutvalget ber om at tematikk vedr. kommunelov §14-7 c) drøftes i egen 

sak i neste møte.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskap og 

årsberetning 2021 til kommunestyret. 

Kontrollutvalget ber om at tematikk vedr. kommunelov §14-7 c) drøftes i egen sak 

i neste møte. 

 

 

Sak 022/22 Revisors etterlevelseskontroll 2021, forvaltning av næringsfond 

 

  Møtebehandling: 

Regnskapsrevisor orienterte om etterlevelseskontrollen og resultatet av denne. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar revisors etterlevelskontroll 2021 til orientering. 

 

 

Sak 023/22 Orientering fra rådmann vedr. resultat av tiltak fra sak «innleie av ekstern 

bistand» 

 

  Møtebehandling: 

KU avgjorde at møtet lukkes ved behandlingen av denne saken, dette i henhold til 

kommunelov § 11-5, 2.ledd. 

 

Rådmannen gav forespurt orientering, supplert med orientering fra ordfører. 

 

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd3: 

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 024/22 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær» 

 

  Møtebehandling: 

Forvaltningsrevisor orienterte om hovedmomentene i forvaltningsrevisjons-

rapporten. Forvaltningsrevisor bekreftet å kunne gi tilsvarende orientering når 

rapporten kommer til behandling i kommunestyret. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær» til orientering, 

og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende 

innstilling til vedtak: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær» til orientering 

og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger 

 

 

Sak 025/22 Vedr. Arbeidstilsynets oppfølging av tidligere tilsyn i kommunen 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt Arbeidstilsynets vurdering av kommunens 

svar som har frist 30.12.2022. 
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Sak 026/22 Vedr. KUs innstillingsrett ved valg av KU-sekretariat/ 

KU-sekretariatsordning 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 027/22 Vedr. omdanning av KU-sekretariatet i henhold til kommunelov § 31-2 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende saken «Omdanning av Indre Helgeland 

Kontrollutvalgssekretariat i henhold til kommunelov § 31-2» til kommunestyret 

med følgende innstilling til vedtak: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til samarbeidsavtale for Indre Helgeland 

Kontrollutvalgssekretariat kommunalt oppgavefellesskap. 

 

 

Sak 028/22 KUs uttalelse til budsjettutkast 2023 for KU-Sekretariatet 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget har ingen kommentarer til fremlagt budsjettutkast». 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget har ingen kommentarer til fremlagt budsjettutkast. 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Oddrun Kyllingmo (fung. leder)  Ørjan Martinussen (medlem)  

 

 

________________________   _________________________ 

Olav Mastervik  (medlem)   Magne Jacobsen (vara for Johansen) 

 

 

________________________ 
Jon Bech (vara for Kristoffersen) 


