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PROTOKOLL FRA MØTET 05.02.2019
KONTROLLUTVALGET I VEFSN
Tid:
Sted:
Tilstede:

05.02.2019 KL 08.30 – 12.30
Strandgata 24, Mosjøen (lokalene til WIAS, 2.etg.)
Odd Langvatn
(leder)
Per Hansen
(nestleder)
Torill Joakimsen
(medlem)
Hallvor Tverå
(medlem)
Ingelin Langseth
(medlem)

Forfall:
For øvrig møtte:
Knut Soleglad

(KU-sekretær)

I løpet av møtet (kl. 09.30 - 11.00) ble det gitt en orientering og omvisning i lokalene til Vefsn
Sentralkjøkken av Anne Brit Johansen.

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 001/19

Godkjenning av protokoll fra møtet 04.12.2018
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 04.12.2018.

Sak 002/19

Oppfølging av tidligere KU-vedtak
Møtebehandling:
KU ønsker å få nærmere kunnskap om følgende virksomhet:
- «Basen» (i «Kleiven-bygget»)
Det er ønskelig å få en omvisning i virksomheten i KUs møte den 07.05.2019. Det
er videre ønskelig å få en generell orientering om virksomheten samt om
eventuelle utfordringer og muligheter for virksomheten videre fremover.
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Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:
«Kontrollutvalget ber rådmannen i neste møte gi en orientering om tenkningen
rundt kommunens planarbeid med utgangspunkt i temaer som har versert i media
den senere tiden.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller
under iverksettelse.
Kontrollutvalget ber rådmannen i neste møte gi en orientering om tenkningen
rundt kommunens planarbeid med utgangspunkt i temaer som har versert i media
den senere tiden.

Sak 003/19

Kommunikasjon/dialog med revisor
Møtebehandling:
KU-sekretær orienterte i møtet fra en oversikt som viser at det fra perioden
01.01.2015 – 31.12.2018 fortsatt skal være tilgjengelig 790 timer for forvaltningskontroller. Revisor har meddelt KU-sekretær at deres foreløpige oversikt viser 350
timer. Revisor og KU-sekretær vil søke å finne frem til det riktige timeantallet, og
presentere dette i et senere møte.
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 004/19

Oppf. av KST-vedtak 49/16, forvaltningsrevisjon innen barneverntjenesten.
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«1. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere i neste møte om
- hvilke mål som er satt for samarbeidet mellom barneverntjenesten og
øvrige tjenester som arbeider med barn, unge og familier, og
- hvordan målsettingene er forankret i kommunens planverk.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen i neste møte orientere om status i
kommunestyresakene fra og med 2016 som er merket «Vedtak ikke
iverksatt».»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere i neste møte om
- hvilke mål som er satt for samarbeidet mellom barneverntjenesten og øvrige
tjenester som arbeider med barn, unge og familier, og

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Side 3 av 3

PROTOKOLL FRA MØTET 05.02.2019
KONTROLLUTVALGET I VEFSN
- hvordan målsettingene er forankret i kommunens planverk.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen i neste møte orientere om status i
kommunestyresakene fra og med 2016 som er merket «Vedtak ikke iverksatt».

Sak 005/19

Oppf. av revisjonskontrollen «Gjennomgang av generelle IT-kontroller ..»
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ber om status til neste møte.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber om status til neste møte.

Sak 006/19

Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget til kommunestyret
Møtebehandling:
KU hadde ingen ønsker om endringer til det fremlagte utkastet.
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget vedtar å oversende årsmelding 2018 som behandlingssak til
kommunestyret. Saken oversendes med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar å oversende årsmelding 2018 som behandlingssak til
kommunestyret. Saken oversendes med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget til orientering.

__________________________
Odd Langvatn (leder)

___________________________
Per Hansen (nestleder)

__________________________
Toril Joakimsen (medlem)

___________________________
Hallvor Tverå (medlem)

__________________________
Ingelin Langseth (medlem)
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