
Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp
Sak Dato Vedtak Forslag til tidspunkt Kommentar

18/22-1 09.05.2022
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om såkalte ad-hoc 
utvalg i Heim kommune, herunder formål, sammensetting, delegert 
myndighet mv. for slike utvalg.

31.10.2022 Ordfører vil redegjøre.

7/22-2 07.03.2022
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi utvalget en orientering når en 
eventuell avtalerevisjon mellom kommunen og Ånesøyan Storhall AS 
foreligger.

Fremtidig møte

Kommunedirektøren vil 
orientere utvalget i tråd med 
vedtaket. Tidspunkt for når 
avtalerevisjon er ikke klart.

5/22 07.02.2022
Kontrollutvalget vurderer å bestille forvaltningsrevisjon av 
barnevernstjenesten på slutten av året.

05.12.2022
Kontrollutvalget må ta stilling til 
sitt eget vedtak

1/22 07.02.2022
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre 
en forvaltningsrevisjon av byggeprosjekt innenfor en ressursramme på 420 
timer med levering til sekretariatet innen 15. november 2022.

05.12.2022
Kontrollutvalget kan behandle 
forvaltningsrevisjonen på årets 
siste møte.

34/21-3 27.09.2021 Det nye bassenget og helsetunet besøkes ved møtestart. 31.10.2022
Virksomhetsbesøk Liabø - det 
nye bassenget.

28/21-2 27.09.2021
Kontrollutvalget ønsker å få en informasjon om hvordan kommunens 
innkjøpsordning praktiseres fra innkjøpsansvarlig i kommunen.

31.10.2022
Kommunedirektøren vil 
orientere utvalget i tråd med 
vedtaket.

27/21   
kst.125/21

27.09.2022 
16.12.2021

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om vann og avløp til 
orientering.                                                                                                                   
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utarbeide en vann- og 
avløpsplan som behandles politisk. Dette for å sikre et helthetlig 
informasjonsgrunnlag og å gi en oversikt over status, behov og 
utfordringer.                                                                                                        
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om status og 
oppfølging av vedtaket innen utgangen av mars 2022.

31.10.2022

Oppfølging av vedtaket var satt 
til mars 2022. Kontrollutvalget 
bør be om en orientering til 
førstkommende møte etter 
sommerferien.

20/21     Kst. 
82/21 Kst 

95/21

23.06.2022 
23.09.2021 
30.09.2022

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

Førstkommende 
møte i 

kommunestyret.

Kontrollutvalget bør sende plan 
for eierskapskontroll over til 
kommunestyret for ny 
behandling.



24/22 20.06.2022
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om hvordan 
kommunen og barnevernet har etterlevd og etterlever krav om plan for 
tilbakeføring i saker hvor dette er eller var aktuelt, i løpet av høsten 2022.

05.12.2022
Kommunedirektøren vil 
orientere utvalget i tråd med 
vedtaket.

30/22 26.09.2022
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om 
driftsavtalen og hvilke forventinger kommunen har til driften på Magerøya.

05.12.2022
Kommunedirektøren vil 
orientere utvalget i tråd med 
vedtaket.

33/22 31.10.2022
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget for hvordan 
kommunelovens bestemmelser om møteoffentlighet og saksbehandling 
ivaretas for såkalte “ad hoc” utvalg opprettet på generelt grunnlag.

Fremtidig møte
Kommunedirektøren vil 
orientere utvalget i tråd med 
vedtaket.

34/22-3 31.10.2022
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å orientere om oppfølging av 
kommunestyrets vedtak, sak 125/21, når rapporten fra Rambøll foreligger.

Fremtidig møte
Kommunedirektøren vil 
orientere utvalget i tråd med 
vedtaket.

38/22 31.10.2022
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om 
kommunens reglement som gjelder kommunalt ansatte og ansattes 
bierverv og hvordan reglementet praksis håndheves.

Fremtidig møte
Kommunedirektøren vil 
orientere utvalget i tråd med 
vedtaket.
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