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PROTOKOLL FRA MØTET 13.11.2017
KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL
Tid:
Sted:
Tilstede:

13.11.2017 kl 1200-1530.
Hattfjelldal rådhus, møterom «Unkervatn», 1.etg.
Tina Brennbakk
(nestleder)
Anders Granmo
(medlem)
Inger Linerud
(medlem)
Hilde Dalen
(varamedlem)
Asgeir Sørdal)
(varamedlem)
Forfall:
Linda Brennbakk
(leder)
Finn Ove Hofstad
(medlem)
For øvrig møtte:
Bente Hansen
(regnskapsrevisor)
Knut Soleglad
(KU-sekretær)

Tina Brennbakk åpnet møtet og innhentet følgende status:
- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 møtte (4 av 5 i sak 028/17), og møtet er beslutningsdyktig.
I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 023/17

Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2017
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 11.09.2017.

Sak 024/17

Oppfølging av tidligere KU-vedtak
Møtebehandling:
Med referanse til sakens vedlegg B (KU-sak 018/17 - budsjettering av
skjønnsmidler), var KU omforent om å be sekretær følge saken videre inntil
forespurt svar fra NKRF er mottatt.
Med referanse til sakens vedlegg D (tema i møte 11.09.2017 - omsorgsboliger i
sentrum) var KU omforent om å avslutte saken.
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller
under iverksettelse.
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PROTOKOLL FRA MØTET 13.11.2017
KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL
Sak 025/17

Referatsaker
Møtebehandling:
Følgende dokument var fremlagt:
- Protokoll
fra
styremøte
Kontrollutvalgssekretariat.

18.09.2017

i

Indre

Helgeland

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar fremlagte dokument til orientering.

Sak 026/17

Kommunikasjon/dialog med revisor
Møtebehandling:
Det fremkom ingen særskilte momenter i dialogen.
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 027/17

Oppfølging av KST-vedtak 64/16 (forv.revisjonsrapport innen
grunnskoleopplæring)
Møtebehandling:
Følgende dokument var ettersendt pr. mail 06.11.2017 samt delt ut i møtet:
- Brev datert 06.11.2017 fra kommunalsjef oppvekst-/kultur til KU-sekr. (svar
til anmodning om status).
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Saken drøftes videre i neste møte.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Saken drøftes videre i neste møte.

Sak 028/17

Eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon
Møtebehandling:
KU-medlem Tina Brennbakk ba om å få sin habilitet vurdert med bakgrunn i at
hennes søster er leder for kommunens PRO-avdeling som er ett av flere
områder for forvaltningsrevisjon som kan være relevant for KU å vurdere i
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PROTOKOLL FRA MØTET 13.11.2017
KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL
denne saken. Tina Brennbakk forlot møtet og KU var omforent om å be
medlemmet Anders Granmo lede møtet i denne saken.
KU avgjorde at Tina Brennbakk er inhabil til å behandle KU-sak 028/17 med
henvisning til forvaltningslov §6, 2.ledd vedr. inhabilitet som følge av særegne
forhold.
KU ønsker noe nærmere informasjon til en eventuell forvaltningsrevisjon innen
kvalitet i eldreomsorg.
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«1. Saken drøftes videre i neste møte.
2. Sekretær ber administrasjonen i neste møte orientere om
- utfordringer innen PRO, herunder at det blir stadig flere eldre,
- prosjektet Ernæring i sykehjem,
- rekruttering av, og oppfølging av nyrekrutterte sykepleiere.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
1. Saken drøftes videre i neste møte.
2. Sekretær ber administrasjonen i neste møte orientere om
- utfordringer innen PRO, herunder at det blir stadig flere eldre,
- prosjektet Ernæring i sykehjem,
- rekruttering av, og oppfølging av nyrekrutterte sykepleiere.

Sak 029/17

Eventuell bestilling av selskapskontroll
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Saken drøftes videre i neste møte.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Saken drøftes videre i neste møte.

Eventuelt

Vedr. lån fra Vefsna-fondet til Hattfjelldal service- og næringsbygg AS
Møtebehandling:
Til møtet var følgende dokumenter ettersendt:
- Artikkelen «Det er så langt ikke lønnsomt med vanlig kafedrift» i avisen
Helgelendingen den 08.11.2017,
- Saksdokumenter fra fondsstyrets behandling av sak 003/17 den 01.11.2017
«Behandling av søknad om lån HSN» inkl. søknad fra HSN-bygg om lån.
KU var gjort kjent med at fondsstyret i Hattfjelldal har innvilget Hattfjelldal
service- og næringsbygg AS et lån på kr. 1.000.000. Videre at dette har skapt
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KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL
uro og rykte i bygda og på denne bakgrunn var KU omforent om å drøfte saken
under «Eventuelt» i dette møtet.
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Saken drøftes videre i neste møte.
Sekretær bes fremskaffe alle gjeldende regler og øvrige føringer for bruken av
Vefsna-fondet – både fra departementet og fra kommunen - som grunnlag for
videre drøftelser.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Saken drøftes videre i neste møte.
Sekretær bes fremskaffe alle gjeldende regler og øvrige føringer for bruken av
Vefsna-fondet – både fra departementet og fra kommunen - som grunnlag for
videre drøftelser.

________________________
Tina Brennbakk (nestleder)

_________________________
Anders Granmo (medlem)

________________________
Inger Linerud (medlem)

________________________
Hilde Dalen (varamedlem)

________________________
Asgeir Sørdal (varamedlem)
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