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PROTOKOLL FRA MØTE 02.09.2022 

KONTROLLUTVALGET I VEFSN 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 
 

Tid:  02.09.2022 KL 08.30 – 10.15 

Sted:  Vefsn rådhus, møterom «Dolstadåsen» 

Tilstede: Odd Langvatn  (leder),  deltok pr. Teams 

Geir Myrflott  (nestleder) 

Ingelin Langseth (medlem) 

Hallvor Tverå  (medlem) 

Eirin Horrigmoe (medlem) 

Forfall:   

For øvrig møtte: 

Thomas Furunes (forv.revisor), orienterte i KU-sak 031/22 

Leidulf Skarbø (forv.revisor), orienterte i KU-sak 033/22 

Knut Soleglad  (KU-sekretær) 

    

 

 

 

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent  

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

 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 025/22 Godkjenning av protokoll fra møte 06.05.2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 06.05.2022. 

 

 

Sak 026/22 Referatsaker 

 

  Møtebehandling: 

KU-sekretær bes sjekke ut om tilstedeværelse fra KU i eiermøte i Helgeland Kraft 

AS må meldes inn i forkant av møtet. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering 
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Sak 027/22 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 028/22 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 029/22 Oppf. av KST-vedtak 106/21 vedr. forv.rev.rapport av Helgeland Industrier 

AS 

 

  Møtebehandling: 

Til møtet forelå ingen tilbakemelding fra kommunedirektør. 

 

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

«Kontrollutvalget forventer snarlig tilbakemelding fra kommunen på brev datert 

16.06.2022.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget forventer snarlig tilbakemelding fra kommunen på brev datert 

16.06.2022. 

 

 

Sak 030/22 Oppf. av KST-vedtak 9/21 vedr. eierskapskontroll av SHMIL og Helg. 

Industrier 

 

  Møtebehandling: 

Til møtet forelå ingen tilbakemelding fra kommunedirektør. 

 

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

«Kontrollutvalget forventer snarlig tilbakemelding fra kommunen på brev datert 

16.06.2022.» 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

Kontrollutvalget forventer snarlig tilbakemelding fra kommunen på brev datert 

16.06.2022. 

 

 

Sak 031/22 Utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen «Skjenkekontroll» 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen og bestiller med dette 

gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen og bestiller med dette gjennomføring 

av forvaltningsrevisjonen. 

 

 

Sak 032/22 Budsjettforslag 2023 for KU og revisjonstjenestene 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp: 

- kr.    213.359,- for KUs egen virksomhet 

- kr. 1.565.652,- for revisjonstjenestene 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2023 for 

kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Vefsn kommune» til kommunens 

administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 

2023 viser utgifter på kr. 213.359,- for KUs egen virksomhet og kr. 1.565.652,- 

for revisjonstjenestene. 

 

 

Sak 033/22 Vedr. kostnadsfordelingen av SHMIL’s deponi, utdypende svar fra revisor 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget tar revisors utdypende svar til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar revisors utdypende svar til orientering. 
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Eventuelt Vedr. lærersituasjonen i kommunens skoler 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget er kjent med at skolen har mistet mange lærere.  

Kontrollutvalget ber om en muntlig orientering i neste møte om lærersituasjonen i 

kommunens skoler, og om eventuelle utfordringer knyttet til lærersituasjonen.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget er kjent med at skolen har mistet mange lærere.  

Kontrollutvalget ber om en muntlig orientering i neste møte om lærersituasjonen i 

kommunens skoler, og om eventuelle utfordringer knyttet til lærersituasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   ___________________________ 

Odd Langvatn (leder)     Geir Myrflott (nestleder) 

   

  

__________________________   ___________________________ 

Ingelin Langseth (medlem)    Hallvot Tverå (medlem) 

 

 

__________________________   

Eirin Horrigmoe (medlem) 

 


