
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune 
 
Arkivsak: 22/104 
Møtedato/tid: 09.05.2022 kl 10:00-14:00 
Møtested: Heim, Kyrksætherøra, rådhuset, kommunestyresalen, 2.etasje. 

 
Møtende medlemmer: 

 

Bjarne Sæther (møteleder)  
Astrid Wessel  
Oddny Løwe  
Nina Marø Skårild  
Hallgeir Buhaug  
 
Forfall: 
Jorulf Gumdal 
 
Andre møtende: 
Ola Morten Teigen, kommunedirektør (sak 15/22) 
Inge Johanne Lillemyr Steinveg, kommunalsjef økonomi (sak 15/22 og 16/22) 
Gunn Hege Kjørsvik, regnskapsjef (sak 15/22 og 16/22) 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS 

 

 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
15/22 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetning 2021 
16/22 Status for kommunens økonomi 1.kvartal - orientering fra kommunedirektøren 
17/22 Referatsaker 
18/22 Eventuelt 
19/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 15/22 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetning 
2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 09.05.2022 15/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved kommunalsjef økonomi, Inger Johanne Lillemyr Steinveg, presenterte 
og orienterte utvalget om kommunenes årsregnskap og årsberetning for 2021. 
Kommunalsjefen besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Kjell Næssvold, presenterte og orienterte utvalget om 
revisjonsberetningen for 2021. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Kjell Næssvold, besvarte 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Sekretariatet korrigerer kontrollutvalgets uttalelse i tråd med innspill i gitt i møtet. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
 
Sak 16/22 Status for kommunens økonomi 1.kvartal - orientering fra 
kommunedirektøren 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 09.05.2022 16/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens økonomiske stilling for 
første kvartal 2022, til orientering. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved kommunalsjef økonomi, Inger Johanna Steinveg, presenterte og 
orienterte utvalget om kommunenes økonomiske status for 1. tertial 2022. Kommunalsjefen 
besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunens økonomiske stilling for 
første kvartal 2022, til orientering. 

 
 
Sak 17/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 09.05.2022 17/22 

 
Forslag til vedtak: 



Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lagt fram referatsakene. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 
 
Sak 18/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 09.05.2022 18/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om såkalte ad-hoc utvalg i Heim kommune, 
herunder antall, formål, sammensetting, delegert myndighet mv. for slike utvalg. 
Omforent forslag 
Kontrollutvalget omberammer møtet 13.juni til 20. juni. 

Leder av kontrollutvalget vil delta på FKT sin fagsamling 8. - 9. juni med overnatting dagen før. 
 
Vedtak: 

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

2. Kontrollutvalget omberammer møtet 13.juni til 20. juni. 
 
 
Sak 19/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 09.05.2022 19/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 09.05.2022. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 09.05.2022. 

 
 
 


	Sakliste:

