
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 08.02.2022 kl 10:00-12:30 

Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Arne Krukhaug  
Roger Hanssen  
Helen Jønsson  
Marianne Ornæs  
Linda Vatshaug Forbergskog  

 
Forfall: 
Rune Skåren 
 
Andre som var tilstede: 
Ellinor Marita Jåma og Pul Stenstuen 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Referatsaker 

02/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende administrasjonen 

03/22 Prioritering av forvaltningsrevisjon 

04/22 Eventuelt 

05/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 08.02.2022 01/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en nærmere redegjørelse vedrørende 

hvordan kommunen følger opp miljøgifter, herunder forurenset avrenning, fra Jåma 
gruver. 

3. Kontrollutvalgets aprilmøte flyttes til den 28.04.22. 
 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en nærmere redegjørelse vedrørende 

hvordan kommunen følger opp miljøgifter, herunder forurenset avrenning, fra Jåma 
gruver. 

3. Kontrollutvalgets aprilmøte flyttes til den 28.04.22. 
 
 
 

 

 
 

Sak 02/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende 
administrasjonen 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 08.02.2022 02/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
 

 
 



Sak 03/22 Prioritering av forvaltningsrevisjon 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 08.02.2022 03/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber sekretær legge fram en sak vedrørende Joma næringspark AS og 
kommunestyrets bestilling. 

 
 
Behandling: 
Bestillingen fra kommunestyret ble ettersendt og lagt fram i møtet. 
 
Forslag til vedtak i møtet: 

1. Kontrollutvalget ber sekretær legge fram en sak vedrørende Joma næringspark AS og 
kommunestyrets bestilling. 

2. Kontrollutvalget ønsker å prioritere forvaltningsrevisjon slik: 
1. Kjøp av tjenester 
2. Organisering på administrativt nivå 
3. IKT Indre Namdal IKS 

3. Prioritering 1 og 2 må sees i sammenheng og iverksettes samtidig. 
4. Kontrollutvalget ber om at vedtaket blir lagt fram for kommunestyret i forbindelse med 

behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon. 
 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber sekretær legge fram en sak vedrørende Joma næringspark AS 
og kommunestyrets bestilling. 

2. Kontrollutvalget ønsker å prioritere forvaltningsrevisjon slik: 
1. Kjøp av tjenester 
2. Organisering på administrativt nivå 
3. IKT Indre Namdal IKS 

3. Prioritering 1 og 2 må sees i sammenheng og iverksettes samtidig. 
4. Kontrollutvalget ber om at vedtaket blir lagt fram for kommunestyret i forbindelse 

med behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon. 
 

 

 
 

Sak 04/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 08.02.2022 04/22 

 
Kontrollutvalget fatter ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å treffe et vedtak 
knyttet til et tema tatt opp i møte må egen sak settes på sakslisten. 

 
 
Behandling: 
Bevertning i utvalgets møter ble diskutert. Det var enighet om at en fremover kun skal ha enkel 
servering, dvs. kaffe + lefse eller liknende. 

 
 
 

 



 
 

Sak 05/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 08.02.2022 05/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


