
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune 
 
Arkivsak: 22/197 
Møtedato/tid: 26.09.2022 kl 10:00-13:00 
Møtested: Fjernmøte 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjarne Sæther (møteleder)   
Astrid Wessel   
Jorulf Gumdal   
Nina Marø Skårild   
Oddny Løwe   
        
Forfall   
Hallgeir Buhaug 
 
Andre møtende: 

  

Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS   
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
26/22 Virksomhetsbesøk - Svømmehallen i Liabø 
27/22 Budsjettkontroll for kontrollarbeidet per 14.09.2022 
28/22 Budsjettforslag for 2023 med forslag til økonomiplan 2024-2026 
29/22 Referatsaker 
30/22 Eventuelt 
31/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 26/22 Virksomhetsbesøk - Svømmehallen i Liabø 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.09.2022 26/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget kan ta informasjon som kommer frem under virksomhetsbesøket til 
orientering. 
 
Behandling: 
Virksomhetsbesøket blir omberammet til neste møte. 
  
Omforent forslag 
Saken utsettes til neste møte - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Sakens utsettes til neste møte. 
 
 
Sak 27/22 Budsjettkontroll for kontrollarbeidet per 14.09.2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.09.2022 27/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen pr. 14.09.2022 til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariat orienterte utvalget om regnskap per 14.09.2022 og resultatet av 
budsjettkontrollen. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen pr. 14.09.2022 til orientering. 
 
 
Sak 28/22 Budsjettforslag for 2023 med forslag til økonomiplan 2024-
2026 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.09.2022 28/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2023 med forslag til økonomiplan 
for 2024 – 2026. 
  
Kontrollutvalget oversender budsjettforslaget til formannskapet hvor forslaget skal følge 
formannskapets innstilling for årsbudsjettet for 2023 til kommunestyret. 
 
Behandling: 
Sekretariatet la frem forslag til budsjett for kontrollarbeidet og besvarte spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
  



Utvalget drøftet behovet for å legge til en ekstra budsjettpost for uforutsette 
kontrollhandlinger.  
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2023 med forslag til økonomiplan 
for 2024 – 2026. 
  
Kontrollutvalget oversender budsjettforslaget til formannskapet hvor forslaget skal følge 
formannskapets innstilling for årsbudsjettet for 2023 til kommunestyret. 
 
 
Sak 29/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.09.2022 29/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering. 
 
Behandling: 
Utvalget behandlet vedlagte referatsaker 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering. 
 
 
Sak 30/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.09.2022 30/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget har fått en henvendelse om Magerøya som gjelder drift og åpningstider mv. 
  
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om driftsavtalen og hvilke 
forventinger kommunen har til driften på Magerøya. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om driftsavtalen og hvilke 
forventinger kommunen har til driften på Magerøya. 
 
  



 
Sak 31/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 26.09.2022 31/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 26.09.2022. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk presentert protokollen på TEAMS. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 26.09.2022. 
 
 
 


	Sakliste:

