
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Lierne kommune 
 
Arkivsak: 22/47 
Møtedato/tid: 22.02.2022 kl 10:00 – 13.00 
Møtested: Kommunestyresalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kjell Helge Urdshals  
Tore Solstad (sak 1 og 4 til 7)  
Atle Bertil Gåsbakk 
Aud Randi Gjertsås 

 

  
  
  
 
Forfall: 

 

Roy Inge Bergli 
Kathrine Gåsbakk 
Anne Berit Sundvik  
 
 
Andre til stede: 
Kommunedirektør, Patrik Lungren 
Ordfører, Reidar Frødli (med på teams) 
Revisjon Midt Norge SA, Thomas Furunes 
Revisjon Midt Norge, Margrete Haugum 
Konsek Trøndelag IKS, Jorunn Sund  

 

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021 
02/22 Rapport fra eierskapskontroll - Brannvesenet Midt IKS 
03/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS 
04/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - IKT Indre Namdal IKS 
05/22 Referatsaker 
06/22 Eventuelt 
07/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 01/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 22.02.2022 01/22 
 
Forslag til vedtak 
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas.  
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering  
 
 
 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
 
Vedtak: 
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas.  
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
 
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering  
 
 
 
 
Sak 02/22 Rapport fra eierskapskontroll - Brannvesenet Midt IKS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 22.02.2022 02/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret medfølgende 
forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret ber om at kommunens eiermeldinger utarbeides av 
administrasjonen. 

2. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at det utarbeides instruks for 
valgkomiteen. 

3. Kommunestyret tar rapporten ellers til orientering. 

 
 
Behandling: 
Tore Solstad har bedt kontrollutvalget vurdere egen habilitet i sak 02. 
Han er gift med Grete Bruce som er styremedlem i Brannvesenet Midt IKS.  
Forvaltningsloven § 6 annet ledd. Avgjørende er om det foreligger” særegne forhold”, egnet til å 
svekke tillit til upartiskhet som tilsier inhabilitet.  
  
Tore Solstad fratrådte og kontrollutvalget vedtok enstemmig at han er inhabil i saken. 
 
Enstemmig vedtak. 
 
 
 
 
 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret medfølgende 
forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret ber om at kommunens eiermeldinger utarbeides av 
administrasjonen. 

2. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at det utarbeides instruks for 
valgkomiteen. 

3. Kommunestyret tar rapporten ellers til orientering. 

 
 
 
 
Sak 03/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 22.02.2022 03/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til rapportens vurderinger og anbefalinger og legger den fram for 
kommunestyret med følgende innstilling:  

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren snarlig ta initiativ til en dialog mellom 
eierkommunene, det regionale helseforetaket og Brannvesenet Midt, med formål å 
styrke den lokale medisinske akuttberedskapen på ulykkessteder. 

2. Kommunedirektøren bør, i dialog med Brannvesenet Midt, vurdere behovet for å 
delta i ordningen "akutthjelper". Formålet er å heve akuttberedskapen. 

3. Kommunedirektøren bes sørge for at byggesakskontoret sender nødvendig 
informasjon om oppføring og endring av ildsteder til brannvesenet. 
Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtaket 
innen utgangen av april 2022.  

4. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at revisors anbefalinger følges opp 
av selskapet. Eierrepresentanten bes holde kommunestyret orientert om 
oppfølgingen. 

 
 
Behandling: 
Tore Solstad har bedt kontrollutvalget vurdere egen habilitet i sak 03. 
Han er gift med Grete Bruce som er styremedlem i Brannvesenet Midt IKS. Forvaltningsloven § 6 
annet ledd. Avgjørende er om det foreligger” særegne forhold”, egnet til å svekke tillit til 
upartiskhet tilsier inhabilitet.  
  
Tore Solstad fratrådte og kontrollutvalget vedtok enstemmig at han er inhabil i saken. 
 
Omforent vedtak. 
Kontrollutvalget slutter seg til rapportens vurderinger og anbefalinger og legger den fram for 
kommunestyret med følgende innstilling:  

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren snarlig ta initiativ til en dialog mellom 
eierkommunene, det regionale helseforetaket og Brannvesenet Midt, med formål å 
styrke den lokale medisinske akuttberedskapen på ulykkessteder. 

2. Kommunedirektøren bør, i dialog med Brannvesenet Midt, vurdere behovet for å 
delta i ordningen "akutthjelper". Formålet er å heve akuttberedskapen. 

3. Kommunedirektøren bes sørge for at byggesakskontoret sender nødvendig 
informasjon om oppføring og endring av ildsteder til brannvesenet. 
Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtaket 
innen utgangen av juli 2022. 

4. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at revisors anbefalinger følges 
opp av selskapet. Eierrepresentanten bes holde kommunestyret orientert om 



oppfølgingen. 
 
Enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til rapportens vurderinger og anbefalinger og legger den fram for 
kommunestyret med følgende innstilling:  

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren snarlig ta initiativ til en dialog mellom 
eierkommunene, det regionale helseforetaket og Brannvesenet Midt, med formål å 
styrke den lokale medisinske akuttberedskapen på ulykkessteder. 

2. Kommunedirektøren bør, i dialog med Brannvesenet Midt, vurdere behovet for å 
delta i ordningen "akutthjelper". Formålet er å heve akuttberedskapen. 

3. Kommunedirektøren bes sørge for at byggesakskontoret sender nødvendig 
informasjon om oppføring og endring av ildsteder til brannvesenet. 
Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtaket 
innen utgangen av juli 2022. 

4. Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at revisors anbefalinger følges 
opp av selskapet. Eierrepresentanten bes holde kommunestyret orientert om 
oppfølgingen. 

 
 
 
 
Sak 04/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - IKT 
Indre Namdal IKS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 22.02.2022 04/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende 
innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å sørge for at dokumentasjonen av 
behandling av personopplysninger og datasikkerhet er i samsvar med 
personopplysningslovgivningen. Kommunedirektøren bes rapportere til 
kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtaket innen 31.12.22. 

2. Kommunestyret ber eierrepresentanten om å bidra til at selskapet følger revisors 
anbefalinger. Eierrepresentanten bes orientere kommunestyret om oppfølgingen i 
etterkant av representantskapets møter. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende 
innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å sørge for at dokumentasjonen av 
behandling av personopplysninger og datasikkerhet er i samsvar med 
personopplysningslovgivningen. Kommunedirektøren bes rapportere til 
kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtaket innen 31.12.22. 

2. Kommunestyret ber eierrepresentanten om å bidra til at selskapet følger revisors 
anbefalinger. Eierrepresentanten bes orientere kommunestyret om oppfølgingen i 
etterkant av representantskapets møter. 

 



 
 
 
Sak 05/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 22.02.2022 05/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Enstemmig  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 06/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 22.02.2022 06/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektør informerte: 

· Organisasjonsstruktur. 
· Konsesjonkraft for 2022. 
· Årsregnskapet ferdig.  

 
Se eget vedlegg om informasjon fra kommunedirektøren. 
 
 
Vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak 
 
 
 
Sak 07/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 22.02.2022 07/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 22.02.2022, godkjennes. 
 
 
 
Behandling: 
Enstemmig  
 



Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 22.02.2022, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

