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PROTOKOLL FRA MØTET 21.11.2022 

KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  21.11.2022 kl. 12.00-14.00. 

Sted:  Rådhuset, møterom «Røsvatn» 

Tilstede: Linda Brennbakk  (leder) 

Anders Granmo  (medlem) 

Pål Grøvnes   (medlem) 

Annie Margrethe Bråten (vara) 

Forfall: Louise Fontaine  (nestleder) 

Steffen Braaten  (medlem) 

For øvrig møtte: 

Harald Lie  (ordfører) 

Anna Ølnes  (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 018/22 

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 015/22 Godkjenning av protokoll fra møte 05.09.2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 05.09.2022. 

 

 

Sak 016/22 Oppfølging av KU-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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Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Sak 017/22 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar til orientering at oppdragssansvarlig regnskapsrevisor 

innfrir 

- krav til uavhengighet i forhold til Hattfjelldal kommune, 

- krav til kvalifikasjon for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. 

 

 

Sak 018/22 Spørsmål til revisor vedr. FR-rapporten «Rus og psykisk helse» 

 

  Møtebehandling: 

Forvaltningsrevisor Anna Ølnes gav svar til spørsmålene fra KU. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 019/22 Utredning av et fremtidsrettet KU-sekretariat 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget vedtar å oversende saken Utredning av et fremtidsrettet KU-

sekretariat til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar å få sine leveranser av KU-sekretariatstjeneste fra 

et interkommunalt samarbeid med 6 ansatte eller flere. 

2. Kommunestyret vedtar å søke tilslutning til Konsek Trøndelag IKS for 

leveranser av KU-sekretariatstjenester med virkning fra og med 

01.10.2023. 

3. Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat bes oversende 

kommunestyrets vedtak til Konsek Trøndelag IKS for igangstart av 

prosess for tilslutning.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende saken Utredning av et fremtidsrettet KU-

sekretariat til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar å få sine leveranser av KU-sekretariatstjeneste fra et 

interkommunalt samarbeid med 6 ansatte eller flere. 

2. Kommunestyret vedtar å søke tilslutning til Konsek Trøndelag IKS for 

leveranser av KU-sekretariatstjenester med virkning fra og med 01.10.2023. 
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Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

3. Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat bes oversende kommunestyrets 

vedtak til Konsek Trøndelag IKS for igangstart av prosess for tilslutning 

 

 

Sak 020/22 Møteplan 2023 for kontrollutvalget 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende: 

- Møtedatoer: 13/2, 8/5, 11/9, 13/11. 

- Møtestart:  Kl. 12.00 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2023:  

13/2, 8/5, 11/9, 13/11. 

Møtestart settes til kl. 12.00. 

 

 

Eventuelt Henvendelse til kontrollutvalget 

 

  Møtebehandling: 

KU-leder har mottatt spørsmål fra innbygger om hvorfor høringsutkast om 

veterinærorganisering i Grane og Hattfjelldal ikke er lagt ut på kommunens 

hjemmeside slik det ble uttrykt i mail datert 04.11.2022 fra Grane kommune til 

høringspartene. Innbyggeren ønsker kontroll av om offentlighetslovens § 1,3 

og 6 er overholdt og om høringsfristens lengde er tilstrekkelig.  

KU-leder kunne opplyse i møtet at høringsutkastet ligger på kommunens 

hjemmeside ved å søke på stikkordet «høring».  Ordfører opplyste i møtet at 

ovennevnte høringsutkast ikke er lagt ut på hjemmesidens faste plass for 

høringer (jfr. hjemmesidens boks merket «Høringer») fordi høringsutkastet det 

refereres til er et arbeidsutkast som ikke har vært til politisk behandling. 

Kontrollutvalget skal se nærmere på henvendelsen til neste møte. 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Linda Brennbakk (leder)    Anders Granmo (medlem)  

  

 

_________________________   _________________________ 

Pål Grøvnes (medlem)    Annie Margrethe Bråten (vara) 

 

 

 


