
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Lierne kommune 
 
Arkivsak: 22/83 
Møtedato/tid: 28.04.2022 kl 10:00-11:00 
Møtested: Kommunestyresalen 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Kjell Helge Urdshals, møteleder  
Tore Solstad  
Aud Randi Gjertsås  
Roy Inge Bergli  
Atle Bertil Gåsbakk, vara for K. Gåsbakk  
 
Forfall: 

 

Kathrine Gåsbakk  
 
Andre møtende: 
Patrik Lundgren, Lierne kommune 
Carita Liljefjäll, Lierne kommune 
Reidar Rødli, Lierne kommune 
Heidi A. Galguften, Revisjon Midt-Norge SA 
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i denne 
rekkefølgen: 8, 9, 13, 10-12 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
08/22 Orientering fra kommunedirektøren den 28,04.2022. 
09/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 
10/22 Referater 
11/22 Eventuelt 
12/22 Godkjenning av møteprotokoll 28.04.2022. 
13/22 Revisjonsnotat for 2021 
 
 
 
 
  



Sak 08/22 Orientering fra kommunedirektøren den 28,04.2022. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 28.04.2022 08/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte om: 
Bosetting av ukrainske flyktninger: Registrering og bosetting av ukrainske flyktninger tar tid. 
Kommunen planlegger for norskopplæring fra høsten. 
Status for omorganiseringsprosessen:  De politiske reglementene er vedtatt, lederstillingene 
er besatt og arbeidet med systemene er under arbeid. 
Aktuelle konsesjons- og plansaker: En stiftelse har søkt konsesjon på en landbrukseiendom, 
søknaden er avslått på prinsipielt grunnlag. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
Sak 09/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 28.04.2022 09/22 
 
Forslag til vedtak 

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

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 
fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetning 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor la fram revisjonsberetningen, kommunedirektøren orienterte kort om 
årsregnskap og -beretning. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

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

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 
fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetning 

 
 
Sak 10/22 Referater 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 28.04.2022 10/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Utvalgets leder la fram referatsakene. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 11/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 28.04.2022 11/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker fremmet. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
 
Sak 12/22 Godkjenning av møteprotokoll 28.04.2022. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 28.04.2022 12/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.04.2022, godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Protokollen bla lagt fram i møtet. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.04.2022, godkjennes. 
 
 
 
Sak 13/22 Revisjonsnotat for 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 28.04.2022 13/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget når feilene er korrigert, i løpet 
av første kvartal i 2023. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor la fram revisjonsnotatet, kommunedirektøren ved økonomisjefen 
orienterte om kommunens oppfølging av revisors påpekninger. Forslag til vedtak ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget når feilene er korrigert, i løpet 
av første kvartal i 2023. 
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