
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune 
 
Arkivsak: 20/423 

Møtedato/tid: 26.10.2020 kl 09:00 – 16:15 

Møtested: Kyrksæterøra, Rådhuset, K-salen 

 
Møtende medlemmer: 

 

Bjarne Sæther (Leder)  
Jorulf Gumdal (Nestleder)  
Oddny Løwe  
Nina Marø Skårild  
 
Forfall: 
Hallgeir Buhaug 

 

 
Andre møtende: 
Torger Aarvaag, rådmann (sak 33/20, 34/20 og 35/20) 
Anita Oterhals, assisterende rådmann (sak 33/20) 
Arnt Roar Moen, leder servicetorget (sak 34/20) 
Inger-Lise Øyan Waade, Kommunalsjef Helse, mestring og familie (sak 33/20) 
Svein Johny Forren, Kommunalsjef Oppvekst (sak 33/20) 
Magne Jøran Belsvik, Enhetsleder teknisk, landbruk og miljø (sak 33/20 og 35/20) 
Knut Johan Singstad (sak 33/20) 
Inge Heimsbakk (sak 33/20) 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Ingen av utvalgets medlemmer hadde innvendinger mot å behandle ettersendt sak 40/20, jf. 
kml. § 11-3. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
32/20 Status for kontrollutvalgets vedtak 

33/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Dialogmøte 

34/20 Orientering om kommunens rutiner for dokumenthåndtering 

35/20 Orientering om anskaffelser av bil er innenfor delegert myndighet. 

36/20 Forslag til årsplan 2021 

37/20 Referatsaker 

38/20 Eventuelt 

39/20 Godkjenning av møteprotokoll 

40/20 Henvendelse om saksbehandlingsfeil - Sekretariatets gjennomgang og 
vurdering 

 
 
 
 
  



Sak 32/20 Status for kontrollutvalgets vedtak 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.10.2020 32/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak til orientering. 

 
Behandling: 
Leder orienterte utvalget om saker som enda ikke er avsluttet. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak til orientering. 

 

 

Sak 33/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Dialogmøte 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.10.2020 33/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar de gitte innspill og informasjonen med seg i det videre arbeidet med plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2024. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk innspill fra administrativt og politisk nivå. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar de gitte innspill og informasjonen med seg i det videre arbeidet med plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2024. 

 

 

Sak 34/20 Orientering om kommunens rutiner for dokumenthåndtering 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.10.2020 34/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
Behandling: 
Rådmannen ved leder servicetorget orienterte utvalget om kommunes rutiner for 
dokumenthåndtering. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 

  



 

 

Sak 35/20 Orientering om anskaffelser av bil er innenfor delegert 
myndighet. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.10.2020 35/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
Behandling: 
Rådmannen orienterte utvalget om anskaffelser av bil. 

Kontrollutvalget konkluderer med at rådmannen har handlet innenfor delegert myndighet. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

Omforent tilleggsforslag 

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger frem delegasjonsreglementet som en egen sak til 
neste møte. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger frem delegasjonsreglementet som en egen sak til 
neste møte. 

 

 

Sak 36/20 Forslag til årsplan 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.10.2020 36/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsplan for 2021. 

 
Behandling: 
Forslag til årsplan for 2021 ble lagt frem for utvalget. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsplan for 2021. 

 

 

Sak 37/20 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.10.2020 37/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lagt frem referatsaker. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

Omforent tilleggsforslag 



Kontrollutvalget ber sekretariatet gå gjennom referatsak 3 til neste møte. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet gå gjennom referatsak 3 til neste møte. 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Sak 38/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.10.2020 38/20 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Et kontrollutvalgsmedlem har mottatt en henvendelse, men kontrollutvalget kan ikke håndtere 
saken uten at enkelte forhold avklares med avvsender før utvalget ved sekretariatet kan motta 
henvendelse for journalføring og en eventuell videre saksbehandling. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 

 

 

Sak 39/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.10.2020 39/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 28.09.2020. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk opplest protokollen i møtet. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 26.10.2020. 

 

 

Sak 40/20 Henvendelse om saksbehandlingsfeil - Sekretariatets 
gjennomgang og vurdering 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.10.2020 40/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar sekretariatets gjennomgang til orientering. 

Kontrollutvalget oversender saken som en orientering til kommunestyret. 

 
Behandling: 
Sekretariatet gikk gjennom sin vurdering av henvendelsen til kontrollutvalget. 

Omforent forslag 

Kontrollutvalget tar gjennomgangen til orientering og oversender saken til kommunestyret med 
følgende anbefaling: 

Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere å gjennomføre en folkevalgte opplæring med fokus 
på kommuneloven kap. 11. 



 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar gjennomgangen til orientering og oversender saken til kommunestyret med 
følgende anbefaling: 
 
Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere å gjennomføre en folkevalgte opplæring med fokus 
på kommuneloven kap. 11. 

 

 


	Sakliste:

