
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune 
 
Arkivsak: 20/256 
Møtedato/tid: 25.05.2020 kl 09:00-12:30 
Møtested: Møtet avholdes som fjernmøte 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjarne Sæther  
Jorulf Gumdal  
Oddny Løwe  
Nina Marø Skårild  
Forfall: 
Hallgeir Buhaug 
Andre møtende: 
Torger Aarvaag, rådmann 
Inger Johanne Lillemyr Steinveg, kommunalsjef økonomi 
Reidar Klungervik, enhetsleder kultur 
Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver Konsek Trøndelag IKS 

 

 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
10/20 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2019 - Hemne kommune 
11/20 Orientering fra rådmannen - Driftsavtale av Magerøya 
12/20 Orientering fra rådmannen - Innkrevning av feieravgift 
13/20 Skatteetatens kontrollrapporter med kemnerkontorene og kemnerkontorenes 

årsrapporter for 2019 i Hemne, Snillfjord og Halsa kommuner . 
14/20 Referatsaker 
15/20 Eventuelt 
16/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saksbehandlingsrekkefølge: 11/20, 12/20, 10/20, 13/20, 14/20, 15/20, 16/20 
 
 
 
  



Sak 10/20 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2019 - Hemne 
kommune 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 25.05.2020 10/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskapet og årsberetningen 2019 for 
Hemne kommune. 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Behandling: 
Rådmannen presenterte årsregnskap for Hemne kommune. Rådmannen besvarte spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte utvalget. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskapet og årsberetningen 2019 for 
Hemne kommune. 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Sak 11/20 Orientering fra rådmannen - Driftsavtale av Magerøya 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 25.05.2020 11/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Rådmannen orienterte utvalget og besvarte spørsmål om drift av Magerøya. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 12/20 Orientering fra rådmannen - Innkrevning av feieravgift 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 25.05.2020 12/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget om innkrevning feieravgift og 
selvkostberegning på området. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 



 
Sak 13/20 Skatteetatens kontrollrapporter med kemnerkontorene og 
kemnerkontorenes årsrapporter for 2019 i Hemne, Snillfjord og Halsa 
kommuner . 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 25.05.2020 13/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar skatteetatens kontrollrapporter med kemnerfunksjonene i Hemne, Snillfjord og 
Halsa kommuner, samt kemnernes årsrapporter for 2019 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget tar vedlagte saker til orientering. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar skatteetatens kontrollrapporter med kemnerfunksjonene i Hemne, Snillfjord og 
Halsa kommuner, samt kemnernes årsrapporter for 2019 til orientering. 
 
 
Sak 14/20 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 25.05.2020 14/20 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk igjennom vedlagte referatsaker. 
Omforent tilleggsforslag 
Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende referatsak 1 og 2 til rådmannen og ber rådmannen gi 
en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan kommunen stiller seg til de påstander og 
spørsmål som reises i referatsak 1 og 2. 
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om kommunens rutiner når det gjelder 
henvendelser til kommunens postmottak og rutiner for journalføring i arkiv. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende referatsak 1 og 2 til rådmannen og ber rådmannen gi 
en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan kommunen stiller seg til de påstander og 
spørsmål som reises i referatsak 1 og 2. 
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om kommunens rutiner når det gjelder 
henvendelser til kommunens postmottak og rutiner for journalføring i arkiv. 

 
 
Sak 15/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 25.05.2020 15/20 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 



Behandling: 
Kontrollutvalget drøftet aktuelle områder for forvaltningsrevisjon.  

Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon på vann- og 
avløpsområdet til kontrollutvalgets neste møte. 
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om barnevernets rutiner og praksis for oppfølging av 
melding, undersøkelser, vedtak og tiltak. 
Kontrollutvalget omberammer møtet 8.6.2020 til 15.6.2020. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon på vann- og 
avløpsområdet til kontrollutvalgets neste møte. 
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om barnevernets rutiner og praksis for oppfølging av 
melding, undersøkelser, vedtak og tiltak. 
Kontrollutvalget omberammer møtet 8.6.2020 til 15.6.2020. 
 
 
Sak 16/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 25.05.2020 16/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenning protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 27.04.2020. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom protokollen. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenning protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 25.05.2020. 
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