
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 16.11.2021 kl 11:00-13:30 

Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Arne Krukhaug  
Rune Skåren - permisjon fra kl. 12:05  
Roger Hanssen  
Helen Jønsson  
Marianne Ornæs  

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
26/21 Referatsaker 

27/21 Orientering fra kommunedirektøren om status vedrørende kommunens økonomi 
og budsjettarbeidet 

28/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende arbeidsmiljø og sykefravær ved 
Helse og omsorg 

29/21 Orientering fra kommunedirektøren om varslingsrutiner og tilbakemeldingskultur 

30/21 Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2022 

31/21 Eventuelt 

32/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 26/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 16.11.2021 26/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak i møtet: 
1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en redegjørelse vedrørende hvordan 

kommunen følger opp sine plikter på miljø og forurensningsområdet. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en redegjørelse vedrørende hvordan 

kommunen følger opp sine plikter på miljø og forurensningsområdet. 
 

 

 
 

Sak 27/21 Orientering fra kommunedirektøren om status vedrørende 
kommunens økonomi og budsjettarbeidet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 16.11.2021 27/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Økonomisjefen ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 28/21 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende arbeidsmiljø 
og sykefravær ved Helse og omsorg 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 16.11.2021 28/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 



Behandling: 
Kontrollutvalgets møte ble forsinket. Kommunedirektøren var derfor forhindret fra å møte. 
 
Forslag til vedtak i møtet. 
Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om arbeidsmiljø og 
sykefravær ved Helse og omsorg til neste møte. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om arbeidsmiljø og 
sykefravær ved Helse og omsorg til neste møte. 
 

 

 
 

Sak 29/21 Orientering fra kommunedirektøren om varslingsrutiner og 
tilbakemeldingskultur 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 16.11.2021 29/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets møte ble forsinket. Kommunedirektøren var derfor forhindret fra å møte. 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
 
Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om varslingsrutiner og 
tilbakemeldingskultur til neste møte. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om varslingsrutiner og 
tilbakemeldingskultur til neste møte. 

 

 
 

Sak 30/21 Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 16.11.2021 30/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2022" for sin 
virksomhet i 2022. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering. 

 



 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2022" for sin 

virksomhet i 2022. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering. 

 

 
 

Sak 31/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 16.11.2021 31/21 

 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å treffe vedtak knyttet til et 
tema tatt opp i møte må egen sak om dette på sakslisten. 

 
 
Behandling: 
KU leder orienterte kort vedrørende kontrollutvalgsleder skolen i regi av FKT.  Utvalget kan 
delta med inntil en person på wbinaret om kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap/årsberetning i regi av FKT i februar. 

 
 

 

 
 

Sak 32/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 16.11.2021 32/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


