
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune 
 
Arkivsak: 22/55 

Møtedato/tid: 07.03.2022 kl 10:00-15:45 

Møtested: Heim, Kyrksæterøra, rådhuset, kommunestyresalen 

 
Møtende medlemmer: 

 

Bjarne Sæther, leder.  
Oddny Løwe.  
Nina Marø Skårild.  
Hallgeir Buhaug.  
Astrid Wessel.  
 
Forfall: 
Jorulf Gumdal. 
 
Andre møtende: 
John Ole Aspli, Leder samfunnsutvikling. 
Inger-Lise Øyan Waade, Kommunalsjef Helse, mestring og familie. 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS. 
 
Merknader:  
Kontrollutvalget har ingen merknader til innkalling – enstemmig. 
Sak 7/22 behandles før sak 6/22 og sak 14/22 behandles før sak 13/22 – enstemmig. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
06/22 Orientering fra kommunedirektøren - kjøp av tjenester fra Hemne legesenter AS 

07/22 Orientering fra kommunedirektøren - Tilskudd til Ånesøyan Storhall AS 

08/22 Orientering fra sekretariatet - Aktuelle bestemmelser i kommuneloven 

10/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

09/22 Kontrollutvalgets årsregnskap for 2021 

11/22 Budsjettkontroll 1.1.2022 - 01.03.2022 

12/22 Eventuelt 

13/22 Godkjenning av møteprotokoll 

14/22 Referatsaker 

 
 
 
 
  



Sak 06/22 Orientering fra kommunedirektøren - kjøp av tjenester fra 
Hemne legesenter AS 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.03.2022 06/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kjøp av tjenester fra Hemne legesenter 
AS til orientering. 

 
Behandling: 
Utvalgsmedlem Nina M. Skårild ønsker at utvalget vurderer hennes habilitet. Utvalgsmedlemmet 
opplyser om hennes stilling i Hemne Sparebank og at hun er bedriftsrådgiver for Hemne 
legesenter AS. 

Nina M. Skårild fratrådte utvalgets vurdering av hennes habilitet. 

Utvalget vurderte habiliteten til utvalgetsmedlemmet etter forvaltningsloven § 6 første og andre 
ledd.  

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget finner Nina M. Skårild habil – enstemmig. 

Nina M. Skårild tiltrådte for videre saksbehandling. 

Kommunedirektøren ved Inger Lise Waade, orienterte utvalget og besvaret spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kjøp av tjenester fra Hemne legesenter 
AS til orientering. 

 

 

Sak 07/22 Orientering fra kommunedirektøren - Tilskudd til Ånesøyan 
Storhall AS 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.03.2022 07/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens ansvar for å yte tilskudd til 
Ånesøyan Storhall AS og beregning av dette, til orientering. 

 
Behandling: 
Utvalgsmedlem Nina Skårild ønsker at utvalget vurderer hennes habilitet. Utvalgsmedlemmet 
opplyser om hennes stilling i Hemne Sparebank og at hun er bedriftsrådgiver for Ånesøyan 
Storhall AS. 

Nina M. Skårild fratrådte utvalgets vurdering av hennes habilitet. 

Utvalget vurderte habiliteten til utvalgetsmedlemmet etter forvaltningsloven § 6 første og andre 
ledd.  

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget finner Nina M. Skårild habil - enstemmig. 

Nina M. Skårild tiltrådte for videre saksbehandling. 

Kommunedirektøren ved John Ole Aspli, orienterte utvalget og besvaret spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 



Omforent tilleggsforslag 

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi utvalget en orientering når en eventuell avtalerevisjon 
mellom kommunen og Ånesøyan Storhall AS foreligger. 

Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag - enstemmig. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens ansvar for å yte 
tilskudd til Ånesøyan Storhall AS og beregning av dette, til orientering. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi utvalget en orientering når en eventuell 
avtalerevisjon mellom kommunen og Ånesøyan Storhall AS foreligger. 

 

 

Sak 08/22 Orientering fra sekretariatet - Aktuelle bestemmelser i 
kommuneloven 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.03.2022 08/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets tar sekretariatets redegjørelse om aktuelle bestemmelser i kommuneloven til 
orientering. 

 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte utvalget og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Omforent tilleggsforslag 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar redegjørelsen fra kontrollutvalget til orientering. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalgets tar sekretariatets redegjørelse om aktuelle bestemmelser i 
kommuneloven til orientering. 

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar redegjørelsen fra kontrollutvalget til orientering. 

 

 

Sak 10/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.03.2022 10/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget oversender årsmeldingen den til kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lagt frem forslag til kontrollutvalgets årsmelding for 2021 og behandlet dette. 
Utvalget ber sekretariatet innarbeide mindre korrigeringer for årsmeldingen oversendes 
kommunestyret. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget oversender årsmeldingen den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 



 

 

Sak 09/22 Kontrollutvalgets årsregnskap for 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.03.2022 09/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar årsregnskapet for kontrollutvalget i 2021 til orientering.  

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lagt frem kontrollutvalgets årsregnskap for 2021 og behandlet dette. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar årsregnskapet for kontrollutvalget i 2021 til orientering.  

 

 

Sak 11/22 Budsjettkontroll 1.1.2022 - 01.03.2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.03.2022 11/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen pr. 01.03.2022 til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lagt frem budsjettkontroll for inneværende år. Sekretariatet redegjorde for 
budsjettkontrollen. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen pr. 01.03.2022 til orientering. 

 

 

Sak 12/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.03.2022 12/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for kommunens rutiner når det gjelder å 
besvare henvendelser og i hvilken grad kommunen opplyser om: at henvendelsen er mottatt, 
arkivert og saksbehandlingstid mv. 

Omforent forslag 

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi utvalget en økonomisk statusrapport for kommunen 
for første kvartal til neste møte. 

Omforent forslag 

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for detaljer om innhold og resultat av 
åpenhetsbarometeret for 2021 og hvordan kommunen arbeider med å forbedre seg? 

 



Vedtak: 
1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for kommunens rutiner når det gjelder 

å besvare henvendelser og i hvilken grad kommunen opplyser om: at henvendelsen er 
mottatt, arkivert og saksbehandlingstid mv. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi utvalget en økonomisk statusrapport for 
kommunen for første kvartal til neste møte. 

3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for detaljer om innhold og resultat av 
åpenhetsbarometeret for 2021 og hvordan kommunen arbeider med å forbedre seg? 

 

 

Sak 13/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.03.2022 13/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 07.03.2022. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lagt frem protokollen. 

Forslag til vedtak. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 07.03.2022. 

 

 

Sak 14/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 07.03.2022 14/22 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lagt frem referatsaker. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 

 


	Sakliste:

