
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 09.02.2021 kl 10:00-12:00 

Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Arne Krukhaug  
Rune Skåren  
Roger Hanssen  
Helen Jønsson  
Marianne Ornæs  

 
Andre som var tilstede 
Ordfører og konst. KD var tilstede under sak 2 og 3/21. Kontrollutvalgets sekretær var 
tilstede under hele møtet. 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/21 Referatsaker 

02/21 Orientering fra ordfører - næringsarbeidet i kommunen 

03/21 Kommunal næringsstøtte 

04/21 Invitasjoner om å delta i samarbeidsprosjekter mht. kontroll av Indre Namdal 
IKT IKS og Brannvesenet Midt IKS 

05/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020 

06/21 Reglement for kontrollutvalget 

07/21 Eventuelt 

08/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 01/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 02/21 Orientering fra ordfører - næringsarbeidet i kommunen 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 02/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 03/21 Kommunal næringsstøtte 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 03/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
Forslag i møtet: 
1. Saken utsettes til neste møte. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en ny og grundigere redegjørelse til neste 

møte. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 



 
Vedtak: 

1. Saken utsettes til neste møte. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en ny og grundigere redegjørelse til 

neste møte. 
 

 

 
 

Sak 04/21 Invitasjoner om å delta i samarbeidsprosjekter mht. kontroll av 
Indre Namdal IKT IKS og Brannvesenet Midt IKS 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 04/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak i møtet: 
1. Kontrollutvalget finner ikke å kunne delta i fellesprosjekter på det nåværende tidspunkt. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra ordfører og kommunedirektør om den 

fremtidige organisering på politisk og administrativt nivå i juni møtet. 
3. Kontrollutvalget ber om en orientering om arkivfunksjonen og om kommunens 

oppfølging av tjenesteleveransene fra IKT Indre Namdal IKS i juni møtet. 
4. Kontrollutvalget ber ordføreren om en orientering om eierskapsmeldingen og om 

eierstrategiene i juni møtet. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget finner ikke å kunne delta i fellesprosjekter på det nåværende 
tidspunkt. 

2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra ordfører og kommunedirektør om den 
fremtidige organisering på politisk og administrativt nivå i juni møtet. 

3. Kontrollutvalget ber om en orientering om arkivfunksjonen og om kommunens 
oppfølging av tjenesteleveransene fra IKT Indre Namdal IKS i juni møtet. 

4. Kontrollutvalget ber ordføreren om en orientering om eierskapsmeldingen og om 
eierstrategiene i juni møtet. 

 

 

 
 

Sak 05/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 05/21 

 
Forslag til vedtak 
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas.  
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering  
 
 

 



 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas.  
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering  
 
 

 

 
 

Sak 06/21 Reglement for kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 06/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret for 
videre behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret for 
videre behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023. 

 

 
 

Sak 07/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 07/21 

 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å fatte et vedtak om et tema 
tatt topp i møtet, må egen sak settes på sakslisten. 

 
 
 
 
 

 

 
 



Sak 08/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 09.02.2021 08/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


