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PROTOKOLL FRA MØTE 10.02.2023 

KONTROLLUTVALGET I VEFSN 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 
 

Tid:  10.02.2023 KL 08.30 – 11.00 

Sted:  Vefsn rådhus, kommunestyresalen 

Tilstede: Odd Langvatn  (leder) 

Geir Myrflott  (nestleder) 

Ingelin Langseth (medlem) 

Hallvor Tverå  (medlem) 

Eirin Horrigmoe (medlem) 

Forfall:   

For øvrig møtte: 

Erlend Eriksen  (kommunediretør), orienterte i sak 005, 006, 007, 008 

Trine Fåkvam  (komm.sjef oppv.), orienterte i sak 005 

Asle Gammeli  (økonomisjef), orienterte i sak 005, 007, 008 

Kjell Næssvold  (regnskapsrevisor), orienterte i sak 005 

Johannes Nestvold  (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 009 

Cathrine Berg Mortensen (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 009 

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 001/23 Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 18.11.2022. 

 

 

Sak 002/23 Godkjenning av protokoll fra møte 28.11.2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 28.11.2022. 
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Sak 003/23 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 004/23 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 005/23 Brev nummer 1/2023 fra revisor 

 

  Møtebehandling: 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, kommunedirektør, kommunalsjef oppvekst 

samt økonomisjef orienterte om påpekningens foreløpige innhold og den videre 

håndtering av saken.  

 

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser oppdatert 

informasjon fra revisjonen og fra administrasjonen i neste møte.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser oppdatert 

informasjon fra revisjonen og fra administrasjonen i neste møte. 

 

 

Sak 006/23 Vedr. status i kommunens arbeid med beredskap. 

 

  Møtebehandling: 

Kommunedirektør orienterte i møtet, herunder bl.a. at oppdatert ROS-analyse 

forventes ferdig i 3.kvartal 2023. 

 

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 007/23 Oppf. av KST-vedtak 106/21 vedr. forv.rev.rapport av Helgeland Industrier 

AS 

 

  Møtebehandling: 

Kommunedirektør og økonomisjef orienterte i møtet, herunder bl.a. at  

- kommunedirektør har hatt møte med kommunens eierrepresentanter i 

selskapene Helgeland Industrier AS og SHMIL IKS, 

- administrasjonen vil lage sak til kommunestyret om planen for den videre 

oppfølgingen av anbefalingenes iverksettelse. 

 

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser oppdatert 

informasjon om iverksettelsene i møte den 08.09.2023.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser oppdatert 

informasjon om iverksettelsene i møte den 08.09.2023. 

 

 

Sak 008/23 Oppf. av KST-vedtak 9/21 vedr. eierskapskontroll av SHMIL og Helg. 

Industrier 

 

  Møtebehandling: 

Kommunedirektør og økonomisjef orienterte i møtet, herunder bl.a. at  

- kommunedirektør har hatt møte med kommunens eierrepresentanter i 

selskapene Helgeland Industrier AS og SHMIL IKS, 

- administrasjonen vil lage sak til kommunestyret om planen for den videre 

oppfølgingen av anbefalingenes iverksettelse. 

 

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser oppdatert 

informasjon om iverksettelsene i møte den 08.09.2023.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser oppdatert 

informasjon om iverksettelsene i møte den 08.09.2023. 

 

 

Sak 009/23 Vedr. eventuell forvaltningsrevisjon innen opplæringsloven kapittel 9 A 

 

  Møtebehandling: 

Forvaltningsrevisorene Nestvold og Berg Mortensen orienterte i møtet. 
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KU anmoder revisjonen – om mulig – å fremskynde ferdigstillelse av 

forvaltningsrevisjonsrapporten til inneværende kommunestyreperiode. 

 

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

«Kontrollutvalget bestiller med dette gjennomføring av prosjektplanen.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget bestiller med dette gjennomføring av prosjektplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   ___________________________ 

Odd Langvatn (leder)     Geir Myrflott (nestleder) 

   

  

__________________________   ___________________________ 

Ingelin Langseth (medlem)    Hallvor Tverå (medlem)   

  

 

__________________________   

Eirin Horrigmoe (medlem) 

 


