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Holtålen kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset 

Møtedato: Torsdag 15. mars 2018 

Tid:  Kl. 13:00 

Saknr. 10-16 

 

Til stede på møtet: 

  

Medlemmer:      Forfall: 
Dag Knudsen, leder     Petter Almås  
Berit Grønli, nestleder        
Ole Anders Holden            
 
Ikke møtt: 
Åge Bergan       
 
Varamedlem: 
Morten Ingebrigtsvoll 
 
 
 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Torill Bakken  
Fra Revisjon Fjell IKS:  Merete Lykken 
Fra Hessjøgruva AS:  Thor Erick Stuedal og Gudbrand Rognes(sak 10-12/18)   
       
Møtet ble avsluttet kl. 15:15. 
 
   
 
Torsdag 15. mars 2018 
 

Torill Bakken  

T. Bakken, møtesekretær 
 

 
 
Neste ordinære møte: torsdag 3. mai 2018 kl. 13:00  
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10/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 15.03.18 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 15.03.18 godkjennes. 

 

 

11/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.18 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.18 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.18 godkjennes. 

 

 

12/2018 Orientering om Hessjøgruva AS  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Daglig leder i Hessjøgruva AS sin redegjørelse om selskapets drift og historie tas til 

orientering. 

 

Behandling: 

Daglig leder og styreleder i Hessjøgruva AS var invitert til møtet for å gi utvalget en 

orientering om selskapet. Styreleder hadde en presentasjon om selskapet. Daglig leder 

supplerte med informasjon. Presentasjonen er arkivert med sakspapirene. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Daglig leder og styreleder i Hessjøgruva AS sin redegjørelse om selskapets drift og 

historie tas til orientering. 

i Hessjøgruva AS sin redegjørelse om selskapets drift og historie tas til orientering. 
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13/2018 Forslag til plan for virksomhetsbesøk i 2018 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Plan for virksomhetsbesøk ved Elvland natur- og kulturbarnehage utarbeidet under 

behandlingen godkjennes.  

 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom planen og foretok noen justeringer.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Plan for virksomhetsbesøk ved Elvland natur- og kulturbarnehage utarbeidet under 

behandlingen godkjennes.  

 

 

14/2018 Kontrollrapport skatt 2017   

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 tas til etterretning. 

Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som 

fastsettes av Skatteetaten. 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom rapporten. Nytt forslag til vedtak ble framsatt under 

behandlingen og enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 tas til etterretning. 

 

 

15/2018 Orienteringssaker  

 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

 Orienteringssak 1/18 – Status kommuneregnskap: Kommunens regnskap er ennå 

ikke levert. Revisor er lovet i fra administrasjonen at det skal leveres i løpet av uka. 

Saken tas til orientering. 

 Orienteringssak 2/18 – Utvalgets kommunestyremedlem hadde gått grundig 

igjennom årsmeldingen under kommunestyrets behandling. Saken tas til orientering. 

 Orienteringssak 3/18 – Saken tas til orientering. 

 Orienteringssak 4/18 – Saken tas til orientering. 

 

 

16/2018 Eventuelt 
Utvalget diskuterte utbygging av renseanlegg i Aunegrenda.  

Utvalget ønsker en gjennomgang av prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag samt status 

for prosjektet i fra administrasjonen i neste møte. 
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Utvalget diskuterte en muntlig henvendelse et av utvalgsmedlemmene har mottatt. Dette 

er en enkeltsak, men det kan bli aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på 

området byggetillatelser hytter/setereiendommer. 

 

Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens rutiner ved ansettelser. Dette 

med bakgrunn i klage sendt Sivilombudsmannen, samt oppslag i lokal presse.  

 
 


