
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune 
 
Arkivsak: 21/21 
Møtedato/tid: 18.01.2021 kl 09:00-12:15 
Møtested: Fjernmøte, TEAMS 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjarne Sæther (Leder)  
Jorulf Gumdal (Nestleder)  
Oddny Løwe  
Nina Marø Skårild  
Hallgeir Buhaug  
 
Andre møtende: 
Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) 
 
 
Merknader: Vedleggene til sak 1/21, 2/21 samt 3/21 ble publisert sent. Kontrollutvalget ber 
om at samtlige dokumenter i sakene blir publisert senest 5 dager før møtet. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/21 Status for uavsluttede saker samt oversikt over kjente saker som skal opp til 

behandling 
02/21 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
03/21 Årsmelding for 2020 
04/21 Referatsaker 
05/21 Eventuelt 
06/21 Godkjenning av protokoll 
 
 
 
 
  



Sak 01/21 Status for uavsluttede saker samt oversikt over kjente saker 
som skal opp til behandling 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 18.01.2021 01/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak til orientering. 
 
Behandling: 
Møteleder gikk gjennom vedlagt liste over uavsluttede saker samt kjente saker som skal opp til 
behandling første halvår 2021. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak til orientering. 
 
 
Sak 02/21 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 18.01.2021 02/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.  
2. Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen 

gjennom planperioden. 
 
Behandling: 
Sekretariatet la frem utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. Kontrollutvalget drøftet de 
ulike områdene og prioritering av disse. 

Omforent prioriteringsrekkefølge: 
1. Vann og avløpsområdet. 
2. Byggesak. 
3. Arbeidsorganisering. 
4. Arkiv. 
5. Eiendomsforvaltning. 

Sekretariatet vil redigere plandokumentet for å innta prioriterte områder, samt rette opp 
eventuelle skrivefeil i dokumentet. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.  
2. Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen 

gjennom planperioden. 
 
 
  



 
Sak 03/21 Årsmelding for 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 18.01.2021 03/21 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom forslag til kontrollutvalgets årsmelding. 
Det ble rettet opp møte/kursdeltakelse mv. Sekretariatet foretar redaksjonelle endringer før saken 
oversendes kommunestyret. 
Forslag til vedtak - enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering. 
 
 
Sak 04/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 18.01.2021 04/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Referatsaker ble lagt frem i møtet. 

Omforent tilleggsforslag med forslag til vedtak - enstemmig. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende et brev til de energiselskapene hvor Heim kommune 
har eierinteresser i med spørsmål om de anser seg omfattet av offentleglova. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende et brev til de energiselskap hvor Heim kommune har 
eierinteresser i med spørsmål om de anser seg omfattet av offentleglova. 
 
 
Sak 05/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 18.01.2021 05/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide reglement for kontrollutvalget samt retningslinjer for 
mediehåndtering. Reglementet og retningslinjene legges frem til behandling i kontrollutvalgets 



møte den 22.3.2021. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide reglement for kontrollutvalget samt retningslinjer for 
mediehåndtering. Reglementet og retningslinjene legges frem til behandling i kontrollutvalgets 
møte den 22.3.2021. 
 
 
Sak 06/21 Godkjenning av protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 18.01.2021 06/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 18.1.2021. 
 
Behandling: 
Protokollen ble lest opp i møtet. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 18.1.2021. 
 
 
 


	Sakliste:

