
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune 
 
Arkivsak: 20/242 

Møtedato/tid: 02.03.2020 kl 09.00 – 13.05 

Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Arve Haug  
Steinar Garstad  
Lars Erik Holand  
Louise K. M. Holmberg-Holand (permisjon kl 10.15 – 
11.00) 

 

Bjørg Tiller (kom kl 10.25)  
Kristin Hagen Fjeldstad – varamedlem (deltok kl 10.15 – 
11.00) 

 

       
Andre:  
Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS  
Mari-Anne Hoff, varaordfører  

Elisabeth Helmersen, ordfører (del av sak 07/20) 
 
 
Merknader: 
Lederen gjorde oppmerksom på en artikkel i siste nr av tidsskriftet Kommunerevisoren om 
revisjonens rolle i varslingssaker. Sekretæren sender ut dette til kontrollutvalget. 
 
Ordføreren deltok kl 09.50 – 10.00 (under sak 07/20) og orienterte om varslingssaken og om 
arbeidsforholdet til den sykmeldte kommunedirektøren. Kontrollutvalget vedtok enstemmig å 
lukke møtet under denne sekvensen, jfr. Koml. § 11-5 og Fvl. § 13, 1. ledd. 
 
Under sak 07/20 hadde kontrollutvalget tre møter; med 

- ordfører, gruppeledere i kommunestyret og leder i eldrerådet 
- kst. kommunedirektør, sykepleiesjef og oppvekstsjef 
- hovedverneombud 

 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
06/20 Referatsaker 02.03.2020 

07/20 Vurdering av risikoområder - plan for forvaltningsrevisjon 

08/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 

 
 
 
 
  



Sak 06/20 Referatsaker 02.03.2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Leka kommune 02.03.2020 06/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 07/20 Vurdering av risikoområder - plan for forvaltningsrevisjon 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Leka kommune 02.03.2020 07/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 i 
neste møte. Plandokumentet skal være basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og 
innspillene i møtene 02.03.2020, og inneholde et prioritert forslag til forvaltningsrevisjons-
prosjekter. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 i 
neste møte. Plandokumentet skal være basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og 
innspillene i møtene 02.03.2020, og inneholde et prioritert forslag til forvaltningsrevisjons-
prosjekter. 

 

 
 

Sak 08/20 Godkjenning av protokoll fra dagens møte 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Leka kommune 02.03.2020 08/20 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.03.2020, godkjennes. 
 

 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.03.2020, godkjennes. 
 

 

 



 
 
 
 


