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PROTOKOLL FRA MØTET 03.09.2019
KONTROLLUTVALGET I VEFSN
03.09.2019 KL 08.30 – 11.15
Vefsn rådhus, møterom «Gornji Milanovac», 1.etg.
Odd Langvatn
(leder)
Per Hansen
(nestleder)
Hallvor Tverå
(medlem)
Ingelin Langseth
(medlem)
Forfall:
Torill Joakimsen
(medlem)
For øvrig møtte:
John-Arvid Heggen
(kommunalsjef),
orienterte i sak 028/19
Elisabeth Wulff Hansen
(barnevernleder),
orienterte i sak 028/19
Knut Soleglad
(KU-sekretær)
Tid:
Sted:
Tilstede:

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status:
- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: Langseth ble innvilget permisjon fra kl.10.30 og deltok ikke ved behandling av
sakene 030/19 og 031/19.
4 av 5 deltar i sakene 025/19 – 029/19, og møtet er beslutningsdyktig.
3 av 5 deltar i sakene 030/19 – 031/19, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 025/19

Godkjenning av protokoll fra møtet 07.05.2019
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 07.05.2019.

Sak 026/19

Oppfølging av tidligere KU-vedtak
Møtebehandling:
Rådmannen bes vurdere å anmode Fylkesmannen i Nordland om svar til brev
datert 11.09.2018 fra Vefsn kommune til Fylkesmannen i Nordland («Svar –
vedrørende henvendelse angående diverse tiltak ved Drevvatnet og kommunens
håndtering») – jfr. tidligere KU-sak 034/18.
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KU-sekretær bes avklare følgende med kommunen:
- om det foreligger protokoll fra kommunestyresak 34/19 den 03.04.2019
(årsmelding 2018 fra KU til kommunestyret),
- om revisjonsberetning og KUs uttalelse forelå som dokument til
kommunestyrets behandling av sak 52/19 den 29.05.2019.
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller
under iverksettelse.

Sak 027/19

Kommunikasjon/dialog med revisor
Møtebehandling:
I møtet ble følgende dokument delt ut:
- Egenvurdering av uavhengighet datert 20.05.2019 fra oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor Heidi Anita Galguften.
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 028/19

Vedr. barneverntjenesten, rådmannen orienterer
Møtebehandling:
Kommunalsjef Heggen og barnevernleder Wulff Hansen gav en muntlig
orientering i møte
KU er svært tilfreds med den grundige og oppriktige orienteringen som ble gitt
om barneverntjenesten.
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget informasjonen til orientering.
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Sak 029/19

Oppf. av KST-vedtak 51/18 (FR-rapport «Grunnskoleopplæring – kompetanse og
tidlig innsats»)

Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«KU-sekretær bes innhente noe mer konkret tilbakemelding til anbefaling nr. 4,
samt legge frem saken pånytt til neste møte.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
KU-sekretær bes innhente noe mer konkret tilbakemelding til anbefaling nr. 4,
samt legge frem saken pånytt til neste møte.

Sak 030/19

Vedr. planutvalgssak 18/12 («FV 78 Halsøy – Hjartåstunnelen -. gang/sykkelveg»)
Møtebehandling:
KU oppfatter fra kommunens tilbakemelding at siste kjente status i saken kan
leses av kommunestyrets saksprotokoll i sak 47/17 den 21.06.2017 der det
avslutningsvis fremgår at «Gang/sykkelveg Søfting – Skaland ligger nå inne i
forslag til regional transportplan Nordland, som etter planen skal behandles i
fylkestinget i juni 2017.».
Videre fremgår av brev datert 18.07.2019 fra kommunen v/enhetsleder Garnes til
KU v/Soleglad følgende: «I forbindelse med innspill til transportplan Nordland er
saken fulgt opp både av Plan og utvikling og av MoN, der det er passet på at
prosjektet er med og det er gjort klar prioritering av prosjektet i forbindelse med
innmelding av aktuelle prosjekter.».
Med referanse til ovennevnte, legger KU til grunn at kommunen løpende
iverksetter relevante og nødvendige handlinger som bidrar til å sikre at
intensjonen i planutvalgets vedtak i sak 18/12 om gang/sykkelveg Skaland/Søfting
blir gjennomført.
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunen til orientering. KU-sekretær
bes oversende protokoll fra denne saken til rådmannen for informasjon.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunen til orientering. KU-sekretær bes
oversende protokoll fra denne saken til rådmannen for informasjon.
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Sak 031/19

Budsjettforslag 2020 for KU og revisjonstjenestene
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent ved innfasing av følgende beløp:
- kr. 210.386,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 1.525.000,- for revisjonstjenestene.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2020 for
kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Vefsn kommune» til kommunens
administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget
2020 viser utgifter på kr. 210.386,- for KUs egen virksomhet og kr. 1.525.000,for revisjonstjenestene.

__________________________
Odd Langvatn (leder)

___________________________
Per Hansen (nestleder)

__________________________
Hallvor Tverå (medlem)

___________________________
Ingelin Langseth (medlem)

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

