
Side 1 av 4 
PROTOKOLL FRA MØTE 02.12.2022 

KONTROLLUTVALGET I RANA 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  02.12.2022 kl 08.30-12.45. 

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

Tilstede: Martin Bråteng   (leder) 

Atle Hiller   (nestleder) 

Ingrid Johannessen  (medlem) 

Kjell Mjelle   (medlem) 

Forfall:  Unni Johanne Andersen (medlem), vara var forhindret fra å delta 

For øvrig møtte: 

Liv Åse Lorentzen  (leder PPT), orienterte i sak 063/22 

Ingrid Kalsnes   (forv.revisor). orienterte i sak 066/22 

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 059/22 Godkjenning av protokoll fra møte 06.10.2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 06.10.2022. 

 

 

Sak 060/22 Referatsak 

 

  Møtebehandling: 

KU ber om å få tilsendt svar fra departementet når dette foreligger. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar vedlagte dokument til orientering. 

 

 

Sak 061/22 Oppfølging av tidligere KU-vedtak samt KUs 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 062/22 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Til møtet forelå ingen særskilt informasjon fra revisor. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 063/22 Oppfølging av KST-vedtak 20/21 pkt 2 (vedr. PP-tjenesten) 

 

  Møtebehandling: 

Leder for PPT gav forespurt informasjon i møtet. 

 

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

«1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber om en skriftlig status 

til siste møte 2023 supplert med muntlig orientering i samme møte. 

  2. Kontrollutvalget ber om å få resultatet av bebudet tilsyn våren 2023 fra 

Statsforvalteren når resultatet foreligger.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber om en skriftlig status 

til siste møte 2023 supplert med muntlig orientering i samme møte. 

2. Kontrollutvalget ber om å få resultatet av bebudet tilsyn våren 2023 fra 

Statsforvalteren når resultatet foreligger. 

 

 

Sak 064/22 Oppfølging av KST-vedtak 61/21 vedr. forv.rev.rapporten 

«Barneverntjenesten» 

 

  Møtebehandling: 

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

«KU-sekretær bes vurdere om – og hvor - det eventuelt kan være behov for 

etterkontroll fra revisjonen, og legge dette frem vinteren 2023.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

KU-sekretær bes vurdere om – og hvor - det eventuelt kan være behov for 

etterkontroll fra revisjonen, og legge dette frem vinteren 2023. 
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Sak 065/22 Vedr. stillingen som kommuneadvokat i Rana kommune 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget tar brev datert 21.11.2022 fra kommunaldirektør stab til 

orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar brev datert 21.11.2022 fra kommunaldirektør stab til 

orientering. 

 

 

Sak 066/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 

 

  Møtebehandling: 

På spørsmål fra KU, orienterte forvaltningsrevisor om mulighetene for å 

gjennomføre en hensiktsmessig forvaltningsrevisjon innen tematikken 

- redegjørelse for kommunens ikke-økonomiske måloppnåelser mv., 

- kommunens ansettelser i lederstillinger. 

Videre orienterte forvaltningsrevisor at pågående arbeid med 

forvaltningsrevisjonen av barnehagenes uteområder går som planlagt. 

 

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

«1. Kontrollutvalget ber revisor til neste møte lage utkast til prosjektplan innen 

temaet redegjørelse for kommunens ikke-økonomiske måloppnåelser mv.. 

  2. Kontrollutvalget ber revisor til neste møte lage utkast til prosjektplan innen 

temaet kommunens ansettelser i lederstillinger.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber revisor til neste møte lage utkast til prosjektplan innen 

temaet redegjørelse for kommunens ikke-økonomiske måloppnåelser mv. 

2. Kontrollutvalget ber revisor til neste møte lage utkast til prosjektplan innen 

temaet kommunens ansettelser i lederstillinger. 

 

 

Sak 067/22 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. 
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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. 

3. Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat bes oversende kommunestyrets 

vedtak til Konsek Trøndelag IKS for igangstart av prosess for tilslutning. 

 

 

Sak 068/22 Møteplan 2023 for kontrollutvalget 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende 

- møtedatoer: 27/1,24/3, 26/5, 25/8, 6/10, 1/12 

- møtestart: kl. 08.30. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2023: 

27/1,24/3, 26/5, 25/8, 6/10, 1/12. 

Møtestart settes til kl. 08.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Martin Bråteng (leder)    Atle Hiller (nestleder) 

 

 

________________________   _________________________ 

Ingrid Johannessen (medlem)   Kjell Mjelle (medlem) 

 

 

 


