
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Leka kommune 
 
Arkivsak: 22/110 
Møtedato/tid: 24.05.2022 kl 11:00 – 12.30 
Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Erik Holand, møteleder  
Reidun Helmersen  
Bjørg Tiller   

 
 
Forfall: 

 

Arve Haug  
Svein Pettersen – ikke møtt 
Tom Einar Ulriksen – ikke møtt 
 
 
Andre møtende: 
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær 
Oddvar Aardahl, kommunedirektør, sak 08 og 09/22 
Linda Pettersen, revisor,  
Mari-Anne Hoff, varaordfører 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 09/22 ble behandlet først. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
08/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 
09/22 Tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - økonomistyring 
10/22 Besøk på kommunal enhet 
11/22 Referatsaker mai 22 
12/22 Godkjenning av protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 08/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2021 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Leka kommune 24.05.2022 08/22 

 
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: 
Kommunedirektør og revisor orienterte hhv. om årsregnskap/årsberetning og 
revisjonsberetning/nummerert brev nr. 6. De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Revisjonsnotat datert 08.04.22 og kommunedirektørens svar av 13.05.22 ble fremlagt i 
møtet. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forslag til nytt pkt. 3: 
Kontrollutvalget ber om å få en orientering fra revisor på oppfølgingen av de påpekte 
forhold i revisjonsnotat i neste møte. 

 
Enstemmig med tilleggsforslag. 
 
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 

3) Kontrollutvalget ber om å få en orientering fra revisor på oppfølgingen av de påpekte 
forhold i revisjonsnotat i neste møte. 

 
Sak 09/22 Tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
- økonomistyring 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Leka kommune 24.05.2022 09/22 

 
Forslag til vedtak 

1. Kommunedirektørens tilbakemelding datert 24.05.22 tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering i kontrollutvalgets siste møte i 2022 på den 

praktiske oppfølgingen av de anbefalingene som gjelder arbeidet med årsbudsjett 
og økonomiplan. 

 
Behandling: 
Kommunedirektør orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport 
økonomistyring, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 

Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kommunedirektørens tilbakemelding datert 24.05.22 tas til orientering. 



2. Kontrollutvalget ber om en orientering i kontrollutvalgets siste møte i 2022 på den 
praktiske oppfølgingen av de anbefalingene som gjelder arbeidet med årsbudsjett 
og økonomiplan. 

 
 
Sak 10/22 Besøk på kommunal enhet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Leka kommune 24.05.2022 10/22 

 
Forslag til vedtak: 
 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget drøftet aktuelle enhetsbesøk. Sekretær gikk i gjennom besøksveileder og 
besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Det ble fremmet slikt omforent forsag til vedtak: 
Det tas endelig bestemmelse på enhet i septembermøtet. 
 

Enstemmig 
 
Vedtak: 
Det tas endelig bestemmelse på enhet i septembermøtet. 

 
 
Sak 11/22 Referatsaker mai 22 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Leka kommune 24.05.2022 11/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering 

 
Behandling: 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatene tas til orientering 

 
 
Sak 12/22 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Leka kommune 24.05.2022 12/22 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes 

 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått i møtet. 
 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 

 


	Sakliste:



