
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune 
 
Arkivsak: 20/402 
Møtedato/tid: 28.09.2020 kl 09:00-11:30 
Møtested: Kyrksæterøra, rådhuset, K-Salen 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjarne Sæther (Leder)  
Jorulf Gumdal (Nestleder)  
Hallgeir Buhaug  
Ove Bernt Strømmen  
 
Forfall 
Oddny Løwe 
Nina Marø Skårild 
 
Innkalt, men ikke svart/anledning til å møte. 
Kristen Nordvik 

 

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
23/20 Status for kontrollutvalgets vedtak 
30/20 Henvendelser til kontrollutvalget - saksbehandlingsfeil i folkevalgte organer 
31/20 Henvendelse til kontrollutvalget - Offentliggjøring av navn på barn i vedlegg til 

sak i Heim kommune 
24/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon av vann og avløpsområdet i Heim kommune 
25/20 Budsjettkontroll 
26/20 Forslag til budsjett for 2021 med økonomiplan for 2022-2024 for kontrollarbeidet 

i Heim kommune 
27/20 Referatsaker 
28/20 Eventuelt 
29/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Sakene ble behandlet som følger: 23, 24, 25, 26, 30, 31, 27, 28, 29. 
 
 
 
  



Sak 23/20 Status for kontrollutvalgets vedtak 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 28.09.2020 23/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder orienterte utvalget om status for ikke-avsluttede saker. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak til orientering. 
 
 
Sak 30/20 Henvendelser til kontrollutvalget - saksbehandlingsfeil i 
folkevalgte organer 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 28.09.2020 30/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber sekretariatet gå gjennom hvert av punktene i henvendelsene og rapportere 
tilbake til kontrollutvalget i en egen sak til kontrollutvalgets neste møte. 
 
Behandling: 
Skriftlig forslag til vedtak, fremmet av Jorulf Gumdal (AP): 
 
Kontrollutvalget kan ikke se at det er grunnlag for at sekretariatet skal gå igjennom og vurdere 
punktene eller at disse skal svares ut av rådmannen. Utvalget tar saken til orientering. 
 
Alternativ votering mellom sekretariatets forslag til vedtak og Gumdal sitt forslag: 
 
Gumdal sitt forslag fikk 2 stemmer, Jorulf Gumdal (AP) Halgeir Buhaug (SP) 
Forslag til vedtak fikk 2 stemmer, Bjarne Sæther (FrP) Ove Strømmen (H) og ble vedtatt med 
møteleders dobbeltstemme. 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet gå gjennom hvert av punktene i henvendelsene og rapportere 
tilbake til kontrollutvalget i en egen sak til kontrollutvalgets neste møte. 
 
 
Sak 31/20 Henvendelse til kontrollutvalget - Offentliggjøring av navn på 
barn i vedlegg til sak i Heim kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 28.09.2020 31/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannen ved personvernombudets redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Leder gikk igjennom henvendelsen og og personvernombudets orientering. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannen ved personvernombudets redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 24/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon av vann og avløpsområdet i 
Heim kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 28.09.2020 24/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av vann og avløpsområdet i Heim kommune. 
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan til kontrollutvalgets neste møte. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets medlemmer drøftet innstilling til prosjektet. Kontrollutvalget ber sekretariatet 
videreformidle innspill gitt i møtet. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av vann og avløpsområdet i Heim kommune. 
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan til kontrollutvalgets neste møte. 
 
 
Sak 25/20 Budsjettkontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 28.09.2020 25/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen pr. 21.09.2020 til orientering. 
 
Behandling: 
Budsjettkontroll ble laft frem for utvalget. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen pr. 21.09.2020 til orientering. 
 
 
Sak 26/20 Forslag til budsjett for 2021 med økonomiplan for 2022-2024 
for kontrollarbeidet i Heim kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 28.09.2020 26/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2021 med økonomiplan for 2022 – 2024. 

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet for 
2021 til behandling i kommunstyret. 
 
Behandling: 
Budsjettforslag for 2021 med økonomiplan for 2022-2024 for kontrollarbeidet i Heim kommune 
ble lagt frem for utvalget. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2021 med økonomiplan for 2022 – 2024. 

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet for 
2021 til behandling i kommunstyret. 
 
 
Sak 27/20 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 28.09.2020 27/20 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk forelagt vedlagte referatsaker. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 28/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 28.09.2020 28/20 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker fremmet. 
 
Vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Sak 29/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 28.09.2020 29/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 28.09.2020. 
 
Behandling: 
Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 28.09.2020. 
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