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PROTOKOLL FRA MØTET 04.12.2018
KONTROLLUTVALGET I VEFSN
04.12.2018 KL 08.30 – 10.30
Chr. Qvales gate 36, Mosjøen («Mestringens Hus», 2. etg.)
Odd Langvatn
(leder)
Per Hansen
(nestleder)
Torill Joakimsen
(medlem)
Hallvor Tverå
(medlem)
Kari Grønmo
(vara for Langseth)
Forfall:
Ingelin Langseth
(medlem)
For øvrig møtte:
John-Arvid Heggen
(kommunalsjef), orienterte i sak 040/18
Bente Hansen
(regnskapsrevisor)
Knut Soleglad
(KU-sekretær)
Tid:
Sted:
Tilstede:

Før KU startet sin saksbehandling, gav enhetsleder for rus/psykiatri – Hanne Grostad Nyland –
en orientering om «Mestringens Hus» samt en omvisning.

Odd Langvatn 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 037/18

Godkjenning av protokoll fra møtet 15.10.2018
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 15.10.2018.

Sak 038/18

Oppfølging av tidligere KU-vedtak
Møtebehandling:
KU ønsker å få nærmere kunnskap om følgende virksomheter:
- Mosjøen Sentralkjøkken (i første møte 2019).
- Parken Bo- og Servicesenter (i andre møte 2019).
Det er ønskelig å få en omvisning i virksomheten. Det er videre ønskelig å få en
generell orientering om virksomheten samt om eventuelle utfordringer og
muligheter for virksomheten videre fremover. Dersom praktisk mulig, er det
ønskelig om KUs møte kan holdes i virksomhetens lokaler.
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Innstilling til vedtak ble godkjent
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller
under iverksettelse.

Sak 039/18

Kommunikasjon/dialog med revisor
Møtebehandling:
Revisor orienterte om at videre fremover vil revisor møte i KU når relevante saker
er til behandling.
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 040/18

Vedr. personer med psykisk utviklingshemming, kommens
registrering/ansvar m.v.
Møtebehandling:
Kommunalsjef John-Arvid Heggen orienterte i møtet om de spørsmål som
kontrollutvalget har bedt om å få nærmere belyst.
KU er tilfreds med at kommunen gir uttrykk for å ha gode rutiner bl.a. knyttet til
registreringen av antallet personer med psykisk utviklingshemming, og videre at
kommunen er tilfreds med samhandlingen med revisjonen på dette området.
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.

Sak 041/18

Møteplan 2019 for KU
Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende møtedatoer og
klokkeslett for møtestart:
- møtedatoer:
5.februar, 26.mars, 7.mai, 3.september, 26.november
- klokkeslett:
kl. 08.30.
Vedtaket var enstemmig.
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Vedtak:
Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2019: 5.februar, 26.mars,
7.mai, 3.september, 26.november.
Møtestart settes til kl. 08.30.
Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov.

__________________________
Odd Langvatn (leder)

___________________________
Per Hansen (nestleder)

__________________________
Toril Joakimsen (medlem)

___________________________
Hallvor Tverå (medlem)

__________________________
Kari Grønmo (vara for Langseth)
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