
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Høylandet kommune 
 
Arkivsak: 21/171 

Møtedato/tid: 04.05.2021 kl 09:00 – 12.00 

Møtested: Kommunehuset 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Jon-Arne Grongstad  
Jorunn Brøndbo  
Johannes Aun Okstad  
Anne Hege Mjøsund  
Solbjørg Kjølstad  
 
Forfall: 

 

Jo Magne Tyldum  
Jørgen Grannes   

 
Andre til stede: 
Liv Elden Djokoto, Komunedirektør (sak 12-13) 
Kurt Moen, Økonomisjef (sak 12-13) 
Linda Pettersen, Revisjon Midt-Norge SA 
Jorunn Sund, Konsek Trønselag IKS 
  

 

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
10/21 Orientering fra revisor 04.05.2021. 

11/21 Foreklet etterlevelses kontroll - selvkost 

12/21 Orientering fra kommunedirektøren 04.05.2021. 

13/21 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning 2020 

14/21 Referater 04.05.2021 

15/21 Eventuelt 04.05.2021. 

16/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 10/21 Orientering fra revisor 04.05.2021. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Høylandet kommune 04.05.2021 10/21 

 
Forslag til vedtak 
Informasjon tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Revisor orienterte om: 
1. Hvilke opplysninger i årsberetningen har revisor kontrollert opp mot regnskapet? 
2. Forenklet etterlevelses kontroll – selvkost. 
3. Nytt kommuneregnskap 2020 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Vedtak: 
Informasjon tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 11/21 Foreklet etterlevelses kontroll - selvkost  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Høylandet kommune 04.05.2021 11/21 

 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget merker seg at  revisjonen i sin uttalelse av «slam»,  som er lovpålagt 

selvkostområde, har bygd opp et forholdsvis stort underskudd. 
2. Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget merker seg at  revisjonen i sin uttalelse av «slam»,  som er lovpålagt 

selvkostområde, har bygd opp et forholdsvis stort underskudd. 

2. Saken oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 

 

 
 

Sak 12/21 Orientering fra kommunedirektøren 04.05.2021. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Høylandet kommune 04.05.2021 12/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

 
 



Behandling: 
Kommunedirektøren og økonomisjef orienterte om: 

· Velferdsteknologi, omstillingsprosess helse og omsorg, stødig økonomistyring, men 
krevende. Fiberutbygging og Corona-situasjonen.  

· Åregnskapet og årsberetning 2020.  
· Selvkost område «slam» der det er bygd opp et forholdsvis stort underskudd.  
· Kommuneloven § 25-1 og § 25-2. Internkontroll i kommunen / oppfølging av vedtak i 

kommunestyret og rapportering av resultat fra statlig tilsyn.  
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporter etter statlig tilsyn. 
 
Omforent vedtak: 
Kontrollutvalget ber om at rapporter etter statlig tilsyn blir sendt kontrollutvalgets medlemmer og 
kontrollutvalgets sekretær. 
 
Til neste møte: 
Selvkost område «slam» Kommunedirektøren orienterer kontrollutvalget om kommende vedtak 
fra kommunestyre i saken. 
Orientering om regler for branntilsyn og feiing av pipe i fritidsboliger. Regulert i forskrift - Hvordan 
følges dette opp?  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber om at rapporter etter statlig tilsyn blir sendt kontrollutvalgets medlemmer og 
kontrollutvalgets sekretær. 

 

 
 

Sak 13/21 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning 2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Høylandet kommune 04.05.2021 13/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

 

 
 

Sak 14/21 Referater 04.05.2021 

 



Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Høylandet kommune 04.05.2021 14/21 

 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 15/21 Eventuelt 04.05.2021. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Høylandet kommune 04.05.2021 15/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
Sak 08/21 Prosjektplan IKT Indre Namdal IKS ble diskutert: 

· Alle 4 eierkommunene deltar i prosjektet; Høylandet, Grong, Namsskogan og Lierne.  
· Timeressurs og leveringstidspunkt legges ved i eget vedlegg.  
· Kontrollutvalget sluttet seg for øvrig til prosjektplan datert 25.02.2021.  

 

 
Vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 

 

 
 

Sak 16/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Høylandet kommune 04.05.2021 16/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.05.2021, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Vedtak: 
Godkjent 

 

 



 
 
 
 


