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PROTOKOLL FRA MØTE 18.11.2022 

KONTROLLUTVALGET I VEFSN 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 
 

Tid:  18.11.2022 KL 08.30 – 12.00 

Sted:  Vefsn rådhus, kommunestyresalen 

Tilstede: Geir Myrflott  (møtets leder) 

Ingelin Langseth (medlem) 

Hallvor Tverå  (medlem) 

Eirin Horrigmoe (medlem) 

Bjørn Kjønnås  (vara for Langvatn) 

Forfall:  Odd Langvatn  (leder) 

For øvrig møtte: 

Marius Fjellheim (kvalitetsleder),    orienterte i sak 038/22 

Trine Fåkvam  (kommunalsjef oppvekst), orienterte i sak 041/22 

Kjell Næssvold (oppdragsansvarlig regnskapsrevisor) 

Knut Soleglad  (KU-sekretær) 

    

 

 

Geir Myrflott 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 034/22 Godkjenning av protokoll fra møte 02.09.2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 02.09.2022. 

 

 

Sak 035/22 Oppfølging av KUs vedtak, ansvar og oppgaver. 

 

  Møtebehandling: 

KU ønsker å starte gjennomføringen av planlagte virksomhetsbesøk slik dette er 

uttrykt i tidligere KU-sak 008/20. Det bes om å få besøke på Kippermoen skole i 

neste ordinære KU-møte. 

 

Videre er KU innstilt på å ta et ekstraordinært møte som fjernmøte for behandling 

av utredning om et fremtidsrettet KU-sekretariat. KU-sekretær bes finne et 

tidspunkt i perioden fra og med 28.nov. til og med 01.des. Langseth opplyste å 

ikke kunne stille i denne perioden, og ber om at vara kalles inn. 

 

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 036/22 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar til orientering at oppdragsansvarlig regnskapsrevisor innfrir 

- krav til uavhengighet i forhold til Vefsn kommune, 

- krav til kvalifikasjon for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. 

 

 

Sak 037/22 Revisors strategi for regnskapsrevisjon av kommunens 2022-regnskap 

 

  Møtebehandling: 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om revisjonsstrategien for 2022. 

Videre orienterte revisor at temaet i forenklet etterlevelseskontroll for 2022 vil 

være kommunens dokumentasjon av sin økonomiske internkontroll. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2022 for Vefsn kommune til orientering. 

 

 

Sak 038/22 Vedr. kommunens avvikssystem, orientering fra hovedtillitsvalgt og 

rådmann 

 

  Møtebehandling: 

Kommunens kvalitetsleder gav forespurt orientering og delte ut følgende 

dokument i møtet: 

- «Handlingsplan/tiltaksplan for avvik i Vefsn kommune» (udatert). 

 

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

«Kontrollutvalget ber om en oppdatert orientering i siste møte 2023.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget ber om en oppdatert orientering i siste møte 2023. 
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Sak 039/22 Oppf. av KST-vedtak 106/21 vedr. forv.rev.rapport av Helgeland Industrier 

AS 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget tar brev datert 16.09.2022 fra økonomisjef til orientering og ber 

om en muntlig tilbakemelding etter kommunedirektørens møte med 

eierrepresentantene.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar brev datert 16.09.2022 fra økonomisjef til orientering og ber 

om en muntlig tilbakemelding etter kommunedirektørens møte med 

eierrepresentantene. 

 

 

Sak 040/22 Oppf. av KST-vedtak 9/21 vedr. eierskapskontroll av SHMIL og Helg. 

Industrier 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget tar brev datert 16.09.2022 fra økonomisjef til orientering og ber 

om en muntlig tilbakemelding etter kommunedirektørens møte med 

eierrepresentantene.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar brev datert 16.09.2022 fra økonomisjef til orientering og ber 

om en muntlig tilbakemelding etter kommunedirektørens møte med 

eierrepresentantene. 

 

 

Sak 041/22 Orientering fra kommunedirektør vedr. lærersituasjonen 

 

  Møtebehandling: 

Kommunalsjef oppvekst gav forespurt orientering i møtet. 

 

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
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Sak 041/22 Møteplan 2023 for kontrollutvalget 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende 

- møtedatoer: 3/2, 17/3, 5/5, 8/9, 17/11 

- møtestart:  kl. 08.30. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2023: 

- 3/2, 17/3, 5/5, 8/9, 17/11. 

Møtestart settes til kl. 08.30. 

 

 

Eventuelt Vedr. mobbing i skolen 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide utkast til neste ordinære møte for en 

eventuell forvaltningsrevisjon innen opplæringsloven kapittel 9 A.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget ber revisjonen utarbeide utkast til neste ordinære møte for en 

eventuell forvaltningsrevisjon innen opplæringsloven kapittel 9 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   ___________________________ 

Geir Myrflott (møtets leder)    Ingelin Langseth (medlem)  

   

  

__________________________   ___________________________ 

Hallvor Tverå (medlem)    Eirin Horrigmoe (medlem) 

 

 

__________________________   

Bjørn Kjønnås (vara for Langvatn) 

 


