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PROTOKOLL FRA MØTET 09.09.2019
KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL
Tid:
Sted:
Tilstede:

09.09.2019 kl 1200-13.15.
Hattfjelldal rådhus, møterom «Røssvatn», 3.etg.
Linda Brennbakk
(leder)
Tina Brennbakk
(nestleder)
Stian Bråten
(medlem)
Inger Linerud
(medlem)
Asgeir Sørdal
(vara for Granmo)
Forfall:
Anders Granmo
(medlem)
For øvrig møtte:
Sunniva T. Sæter
(Revisjon Midt-Norge SA)
Knut Soleglad
(KU-sekretær)

Linda Brennbakk åpnet møtet og innhentet følgende status:
- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig.
I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 013/19

Godkjenning av protokoll fra møte 06.05.2019
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 06.05.2019.

Sak 014/19

Oppfølging av tidligere KU-vedtak
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller
under iverksettelse.

Sak 015/19

Kommunikasjon/dialog med revisor.
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent
Vedtaket var enstemmig.
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Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 016/19

Forv.rev.rapporten «Kvalitet i eldreomsorgen – kompetanse, rekruttering og
ernæring»

Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent med å sette ordet «anbefaling» i flertall.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i eldreomsorgen
– kompetanse, rekruttering og ernæring»» til orientering, og vedtar å oversende
rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret
tar
forvaltningsrevisjonsrapporten
««Kvalitet
i
eldreomsorgen – kompetanse, rekruttering og ernæring»» til orientering og
ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.

Sak 017/19

Budsjettforslag 2020 for KU og revisjonstjenestene
Møtebehandling:
Det nye kontrollutvalget vil i møte den 18.11.2019 bli forelagt
budsjettforslaget for 2020 og satsene for KM-godtgjørelse samt revisjonsutgift
vil da være oppdatert.
Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:
- kr. 69.250,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 456.000,- for revisjonstjenestene.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2020 for
kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Hattfjelldal kommune» til kommunens
administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter.
Budsjettforslaget 2020 viser utgifter på kr. 69.250,- for KUs egen virksomhet
og kr. 456.000,- for revisjonstjenestene.

________________________
Linda Brennbakk (leder)

_________________________
Tina Brennbakk (medlem)

________________________
Stian Bråten (medlem)

________________________
Inger Linerud (medlem)

________________________
Asgeir Sørdal (vara for Granmo)
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

