
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune 
 
Arkivsak: 22/23 

Møtedato/tid: 07.02.2022 kl 10:00-13:00 

Møtested: Fjernmøte på TEAMS 

 
  Møtende medlemmer: 
Bjarne Sæther 
Oddny Løwe 
Nina Marø Skårild 
Astrid Wessel 
Marianne Elisabeth Eltvik 

 

 

 
Forfall: 
Jorulf Gumdal 
Hallgeir Buhaug 

Erlend Liabø Sandvik 
 
Andre møtende: 
Arve Gausen, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA(RMN) 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS(konsek) 
 
Merknader: Kontrollutvalget godkjenner innkalling – enstemmig. 
Kontrollutvalget vedtar følgende saksbehandlingsrekkefølge: 1/22, 2/22, 3/22, 5/22 og 4/22 – 
enstemmig. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
01/22 Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring byggeprosjekt - prosjektplan 

02/22 Referatsaker 

03/22 Eventuelt 

04/22 Godkjenning av møteprotokoll 

05/22 Orientering om statsforvalterens tilsyn med barneverntjenesten i Heim 
kommune m.fl. 

 
 
 
 
  



Sak 01/22 Forvaltningsrevisjon av prosjektstyring byggeprosjekt - 
prosjektplan 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.02.2022 01/22 

 
Forslag til vedtak 
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. 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Arve Gausen, presenterte prosjektplanen og besvarte 
spørsmål fra utvalget. 
 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
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. 

 

 

Sak 02/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.02.2022 02/22 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar vedlagte referatsakene til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom vedlagte referatsaker. 
 
Omforent tilleggsforslag 
 
Kontrollutvalget ber sekretariat utarbeide et notat som redegjør for folkevalgtes plikter og 
rettigheter i forbindelse med spørsmål og avstemninger i kollegiale organ. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar de vedlagte referatsakene til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber sekretariat utarbeide et notat som redegjør for folkevalgtes plikter og 
rettigheter i forbindelse med spørsmål og avstemninger i kollegiale organ. 

 

 

Sak 03/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.02.2022 03/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Heim kommune har lagt frem eierskapsmelding. 
  
Omforent forslag 



Kontrollutvalget ber sekretariatet om å påse at revisor merker seg eierskapsmeldingen i det 
videre arbeidet med risiko og vesentligvurderinger. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å påse at revisor merker seg eierskapsmeldingen i det 
videre arbeidet med risiko og vesentligvurderinger. 

 

 

Sak 04/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.02.2022 04/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 07.02.2022. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk fremvist protokollen. 
 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 07.02.2022. 

 

 

Sak 05/22 Orientering om statsforvalterens tilsyn med 
barneverntjenesten i Heim kommune m.fl. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.02.2022 05/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget. 
 
Protokolltilførsel 
 
Kontrollutvalget merker seg at statsforvalteren har ikke gjennomført tilsyn med 
barneverntjenesten de siste 5 år.  
 
Omforent tilleggsforslag 
 
Kontrollutvalget vurderer å bestille forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten på slutten av året. 
Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
Kontrollutvalget vurderer å bestille forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten på slutten av året. 

 

 
 


	Sakliste:

