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Sak 19/21 Kommunestyret vedtak i interpellasjon - Revisjon av 
barnevernet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 23.06.2021 19/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gjennomgå rutiner for å oversende vedtak i 
kommunestyret til kontrollutvalget ved sekretariatet hvor kommunestyret gir kontrollutvalget et 
oppdrag mv. 

Kontrollutvalget drøftet hvordan utvalget skal forholde seg til kommunestyrets vedtaket  

Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gjennomgå rutiner for å oversende vedtak i 
kommunestyret til kontrollutvalget ved sekretariatet hvor kommunestyret gir kontrollutvalget et 
oppdrag mv. 

Kontrollutvalget legger kommunestyrets vedtak til grunn og gir tema 'barnevern' prioritet 3 og at 
tidligere prioritert 3, 4 og 5 blir h.h.v. prioritert 4, 5 og 6 i forslag til ny plan for forvaltningsrevisjon 
2021-2024. 
Kontrollutvalget oversender forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 til kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret opphever kommunestyrets vedtak 23/21. 
2. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024. 
3. Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen 

gjennom valgperioden. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gjennomgå rutiner for å oversende vedtak i 
kommunestyret til kontrollutvalget ved sekretariatet hvor kommunestyret gir kontrollutvalget 
oppdrag mv. 
Kontrollutvalget legger kommunestyrets vedtak til grunn og gir tema 'barnevern' prioritet 3 og at 
tidligere prioritert 3, 4 og 5 blir h.h.v. prioritert 4, 5 og 6 i forslag til ny plan for forvaltningsrevisjon 
2021-2024. 

Kontrollutvalget oversender forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 til kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret opphever kommunestyrets vedtak 23/21. 
2. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024. 
3. Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen 

gjennom valgperioden. 
 
 
Sak 20/21 Plan for eierskapskontroll 2021-2024 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 23.06.2021 20/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2021-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024. 
2. Kommunestyret delegere myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen 

gjennom planperioden. 



 
Behandling: 
Kontrollutvalget behandlet forslag til plan for eierskapskontroll 2021-2024. 

Kontrollutvalget prioritere å gjennomføre eierskapskontroll av eierrepresentanten til følgende 
selskaper: 

1. Midt-Norge 110-sentral IKS 
2. Kulturbygget AS 
3. Meierigården Hemne AS 
4. Svorka Energi AS 
5. Sodvin SA 
6. Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS 
7. Remidt IKS 

Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeider disse prioriterte selskapene i forslag til plan for 
eierskapskontroll 2021-2024. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2021-2024 for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024. 
2. Kommunestyret delegere myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen 

gjennom planperioden. 
 
 
Sak 21/21 Reglement for kontrollutvalgets saksbehandling 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 23.06.2021 21/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til vedlagt reglement og oversender det til kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i kontrollutvalget. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom forslag til reglement for kontrollutvalgets saksbehandling. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til vedlagt reglement og oversender det til kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i kontrollutvalget. 
 
 
Sak 22/21 Forslag til kontrollutvalgets kommunikasjonsstrategi for 
kontrollarbeidet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 23.06.2021 22/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslag til kontrollutvalgets kommunikasjonsstrategi og legger strategien til 
grunn for kontrollutvalgets fremtidige kommunikasjon og informasjon om kontrollarbeidet. 
 



Behandling: 
Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til kontrollutvalgets kommuneikasjonsstrategi. 

Sekretariatet retter opp siste setning samt stryker eksempler på ulike regionale medier. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar forslag til kontrollutvalgets kommunikasjonsstrategi og legger strategien til 
grunn for kontrollutvalgets fremtidige kommunikasjon og informasjon om kontrollarbeidet. 
 
 
Sak 23/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 23.06.2021 23/21 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom vedlagte referatssaker. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Sak 24/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 23.06.2021 24/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Omforente forslag 

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om hvordan og hvilke rutiner 
kommunen har for å ivareta kommuneloven § 23-6. 

2. Kontrollutvalget ønsker at Statsforvalteren skal orientere utvalget om kontrollutvalgets 
rolle med å kontrollere kommunes økonomiske forvaltning og forhold som kan medføre at 
Heim kommune blitt satt på ROBEK. 

3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren vurdere kommuneøkonomien med utgangspunkt 
i KOSTRA tall hvor Heim sammenlignet med andre kommuner i kostra gruppe 2. 

4. Kontrollutvalget omberammer møtet 22.11.2021 til 08.11.2021 og legger til et møte 
15.12.2021. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om hvordan og hvilke rutiner 
kommunen har for å ivareta kommuneloven § 23-6. 

2. Kontrollutvalget ønsker at Statsforvalteren skal orientere utvalget om kontrollutvalgets 
rolle med å kontrollere kommunes økonomiske forvaltning og forhold som kan medføre at 
Heim kommune blitt satt på ROBEK. 

3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren vurdere kommuneøkonomien med utgangspunkt 
i KOSTRA tall hvor Heim sammenlignet med andre kommuner i kostra gruppe 2. 

4. Kontrollutvalget omberammer møtet 22.11.2021 til 08.11.2021 og legger til et møte 
15.12.2021. 

 



 
 
Sak 25/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 23.06.2021 25/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 23.06.2021. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 23.06.2021. 
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