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KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

Tid:  13.02.2023 kl. 12.00-14.30. 

Sted:  Rådhuset, møterom «Røsvatn» 

Tilstede: Linda Brennbakk  (leder) 

Louise Fontaine  (nestleder) 

Anders Granmo  (medlem) 

Pål Grøvnes   (medlem) 

Forfall: Steffen Braaten  (medlem) 

For øvrig møtte: 

Kjell Næssvold (regnskapsrevisor),   orienterte i sak 004/23 

Knut Waaler  (kommuneveterinær),  orienterte i sak 005/23 

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 001/23 Godkjenning av protokoll fra møte 21.11.2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 21.11.2022. 

 

 

Sak 002/23 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. 

 

 

Sak 003/23 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 004/23 Revisors plan for regnskapsrevisjon av kommunens 2022-regnskap 

 

  Møtebehandling: 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Næssvold orienterte i møte om  

- revisors plan for regnskapsrevisjonsarbeidet knyttet til kommunens 

regnskap for 2022, 

- revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for valg av etterlevelseskontrollen 

for 2022. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende ordlyd til 

vedtakets punkt 2: 

«… kommunens økonomiske internkontroll i henhold til kommunelovens 

kapittel 25.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi 2022 for Hattfjelldal kommune til 

orientering. 

2. Kontrollutvalget tar til orientering at tema for etterlevelseskontrollen 2022 

blir kommunens økonomiske internkontroll i henhold til kommunelovens 

kapittel 25. 

 

 

Sak 005/23 Henvendelse vedr. veterinærtjenesten i Grane og Hattfjelldal 

 

  Møtebehandling: 

På anmodning fra KU gav kommuneveterinær Waaler en orientering om bl.a.  

- veterinærbransjens utfordringer etter at kommunene i 2008 fikk ansvaret for 

en tilfredsstillende veterinærtjeneste samt  

- organiseringen av veterinærtjenesten i Hattfjelldal kommune. 

 

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

«Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en orientering i neste møte om i 

hvilken grad kommunen sørger for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra 

dyrehelsepersonell.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en orientering i neste møte om i 

hvilken grad kommunen sørger for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra 

dyrehelsepersonell. 
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Sak 006/23 Eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 

 

  Møtebehandling: 

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

« Kontrollutvalget fortsetter drøftingene i neste møtet. 

Kontrollutvalget ber kommunedirektør i neste møte orientere om 

- kommunens arbeid og tiltak for å skaffe ønsket kompetanse innenfor 

tjenestene oppvekst samt helse/omsorg, 

- hjemmesykepleien har bemanning og kompetanse til å møte utfordringene 

som følge av samhandlingsreformen.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget fortsetter drøftingene i neste møtet. 

Kontrollutvalget ber kommunedirektør i neste møte orientere om 

- kommunens arbeid og tiltak for å skaffe ønsket kompetanse innenfor 

tjenestene oppvekst samt helse/omsorg, 

- hjemmesykepleien har bemanning og kompetanse til å møte utfordringene 

som følge av samhandlingsreformen. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Linda Brennbakk (leder)    Louise Fontaine (nestleder)  

  

 

_________________________   _________________________ 

Anders Granmo (medlem)    Pål Grøvnes (medlem)   

 

 

 


