
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune 
 
Arkivsak: 22/132 

Møtedato/tid: 20.06.2022 kl 10:00-13:00 

Møtested: Heim, Kyrksæterøra, rådhuset, kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjarne Sæther  
Nina Marø Skårild  
Hallgeir Buhaug  
Astrid Wessel  
 
Forfall: 
Jorulf Gumdal 
Oddny Løwe 
 
Andre møtende: 
Eva Randi Oldervik, leder servicetorget 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS(konsek) 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste -enstemmig. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
20/22 Orientering fra kommunedirektøren - Åpenhetsbarometeret 2021 og 

kommunens arbeid med å være åpen, 
21/22 Orientering fra kommunedirektøren - kommunens rutiner for å besvare 

henvendelser m.m. 
22/22 Status for uavsluttede saker samt oversikt over kjente saker som skal opp til 

behandling 
23/22 Referatsaker 

24/22 Eventuelt 

25/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 20/22 Orientering fra kommunedirektøren - Åpenhetsbarometeret 
2021 og kommunens arbeid med å være åpen,  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 20.06.2022 20/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved Eva Randi Oldervik, leder for servicetorget, orienterte kontrollutvalget 
med kommunens arbeid med åpenhet og detaljer om åpenhetsarbeidet 2021. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

 

 

Sak 21/22 Orientering fra kommunedirektøren - kommunens rutiner for å 
besvare henvendelser m.m. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 20.06.2022 21/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved Eva Randi Oldervik, leder for servicetorget, orienterte kontrollutvalget 
med kommunens rutiner for å besvare henvendelser m.m. 

Omforent tilleggforslag 
Kontrollutvalget oppfordrer kommunedirektøren å undersøke årsaker til at henvendelser på e-
post til kommunens postmottak, havner i bl.a. søppelpost slik at innsender ikke får foreløpig svar 
og/eller ikke blir registert i arkiv mv. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

Kontrollutvalget oppfordrer kommunedirektøren å undersøke årsaker til at henvendelser på e-
post til kommunens postmottak havner i bl.a. søppelpost, slik at innsender ikke får foreløpig svar 
og/eller ikke blir registert i arkiv mv. 

 

 

Sak 22/22 Status for uavsluttede saker samt oversikt over kjente saker 
som skal opp til behandling 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 20.06.2022 22/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak og oversikt over kommende saker til 
orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lagt frem status for uavsluttede saker samt oversikt over allerede fattete 
vedtak og videre oppfølging av disse. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 



 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak og oversikt over kommende saker til 
orientering. 

 

 
 

Sak 23/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 20.06.2022 23/22 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom vedlagte referatsaker. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 

 

Sak 24/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 20.06.2022 24/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om hvordan kommunen og 
barnevernet har etterlevd og etterlever krav om plan for tilbakeføring i saker hvor dette er eller var 
aktuelt i løpet av høsten 2022. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om hvordan kommunen og 
barnevernet har etterlevd og etterlever krav om plan for tilbakeføring i saker hvor dette er eller var 
aktuelt, i løpet av høsten 2022. 

 

 

Sak 25/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 20.06.2022 25/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 20.06.2022. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen i møtet. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 20.06.2022. 



 

 


	Sakliste:

