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Møteprotokoll  

Hustadvika kontrollutvalg 
 

 
Dato: 23.10.2020 kl. 08:30-14:10. 

Sted: Formannskapssalen, Hustadvika rådhus 

Arkivsak: 20/00036 

Møtende 
medlemmer:  

Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft (H), Aud Oddrun Lindset Drågen (Sp), Jarle 
Ugelstad Klavenes (Ap), Jon Ivar Bøe (MDG) (kom til behandling av sak 
41/20) , Arnfinn Magne Ugelstad (Sv).  

Forfall:  
 

  

Fra administrasjonen 
møtte: 

Elisabeth Sande Mathisen, arkivleder (sak 47/20 og 48/20) 
Per Sverre Ersvik, kommunedirektør 
 

  

Protokollfører: Sveinung Talberg 

   

Merknader:  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Godkjenning av innkalling 

Referatsaker 

44/20 20/00035-1 PS 60-2020 Revidert budsjett 2-2020, Kommunestyret 
11.06.20.pdf 4 

45/20 20/00035-2 PS 66-2020 Spørsmål til innkalling og saksliste, Kommunestyret 
17.09.20.pdf 4 
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46/20 20/00045-1 PS 73-2020 Ny samarbeidsavtale for RIUA, Kommunestyret 
17.09.20.pdf 4 

Orienteringssaker 

Saker til behandling 

40/20 20/00039-1 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2.OKTOBER 2020 6 

41/20 20/00041-1 KONTROLLUTVALGET SIN REPRESENTASJON I ÅPNE OG LUKKEDE 
MØTER I HUSTADVIKA KOMMUNE 7 

42/20 20/00042-1 VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR 
REGNSKAPSREVISOR 7 

43/20 20/00035-3 DRIFTSRAPPORT 2.TERTIAL 2020 – HUSTADVIKA KOMMUNE 8 

44/20 20/00035-4 INVESTERINGSRAPPORT 2.TERTIAL 2020 – HUSTADVIKA 
KOMMUNE 9 

45/20 20/00035-5 REVIDERT BUDSJETT 3, 2020 – HUSTADVIKA KOMMUNE 10 

46/20 20/00034-2 OPPFØLGINGSLISTE 10 

Eventuelt 

    

 
 
  Elnesvågen, 23.10.2020 
 
 
Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft 
Leder i utvalg 
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Godkjenning av innkalling 

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.  Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Innkalling og sakliste ble godkjent.   



 4  

 
Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
44/20 20/00035-1 PS 60-2020 Revidert budsjett 2-2020, Kommunestyret 

11.06.20.pdf 
 

45/20 20/00035-2 PS 66-2020 Spørsmål til innkalling og saksliste, 
Kommunestyret 17.09.20.pdf 
 

46/20 20/00045-1 PS 73-2020 Ny samarbeidsavtale for RIUA, Kommunestyret 
17.09.20.pdf 
 

47/20 20/00046-1 PS 74-2020 Formalisering av kommunens utestående lån i 
Eiendomsselskapet Norlund AS, Kommunestyret 17.09.20.pdf 
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Orienteringssaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
20/20 20/00039-3 RS 5-2020 Kontrollutvalget i Hustadvika kommune - protokoll 

fra møte 12.06.20, Kommunestyret 17.09.20.pdf 
 

21/20 20/00047-1 Kommunedirektørens ansvar for internkontroll.pdf 
 

22/20 20/00047-2 Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet 2020 - Hustadvika kommune.pdf 
 

23/20 20/00054-1 Oppsummering fra kontrollutvalgets virksomhetsbesøk hos 
NAV 200918.pdf 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer ønsker tilsendt møteinnkallinger til alle politiske utvalg og møter i 
Hustadvika kommune. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretariatet gikk gjennom sakene og leder ba om kommentarer til sakene. Jon Ivar Bøe viste til 
referatsakene og fra saker i kommunestyret og la fram forslag om at medlemmene i kontrollutvalget 
fikk tilsendt møteinnkallinger til alle politiske utvalg og møter i Hustadvika kommune slik at 
kontrollutvalget kan følge med på sakene i alle politiske utvalg. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen og tilleggsforslag fremsatt i 
møtet.  (5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Saker til behandling 

40/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2.OKTOBER 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020 40/20 
 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Protokollen er tidligere sendt ut til medlemmene for kommentarer.  Det er ikke fremkommet 
merknader til protokollen.  Leder fremmet forslag om at protokollen fra møtet 2.oktober 2020 
godkjennes og at Jarle Ugelstad Klavenes og Arnfinn Magne Ugelstad velges til å underskrive 
protokollen.  Fra og med møtet 23.oktober 2020 går en over til elektronisk saksbehandlingssystem og 
protokollene signeres elektronisk.  Protokollen godkjennes formelt i neste møte, mens valg av 
medlemmer til å signere protokollen skjer i inneværende møte.  Leder fremmet forslag om at Aud 
Oddrun Lindset Drågen og Arnfinn Magne Ugelstad velges til å underskrive protokollen fra møtet 
23.oktober 2020.   
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. 
(4 voterende) 
 
Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Protokollen fra møte 2.oktober 2020 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen fra møtet 2.oktober 2020, velges: 
1.  Jarle Ugelstad Klavenes  
2.  Arnfinn Magne Ugelstad  
 
Til å signere protokollen fra møtet 23.oktober 2020, velges: 
1.  Aud Oddrun Lindset Drågen  
2.  Arnfinn Magne Ugelstad  
 
Sekretariatets innstilling: 

 
Protokollen fra møte 2.oktober 2020 godkjennes. 
 
Til å signere protokollen fra møtet 2.oktober 2020, velges: 
1.  ……. 
2.  ……. 
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41/20 KONTROLLUTVALGET SIN REPRESENTASJON I ÅPNE OG LUKKEDE 
MØTER I HUSTADVIKA KOMMUNE 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020 41/20 
 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Sekretær orienterte i saken.  
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.  (5 voterende) 
 
Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget sin leder har med hjemmel i kommuneloven § 23-2, 4.ledd rett til å være til stede i 
åpne og lukkede møter i folkevalgte organ i Hustadvika kommune.  Utvalgsleder kan la ett av de 
andre medlemmene utøve denne retten på sine vegne.   
 
Det skal framgå av protokollen fra det enkelte møte at kontrollutvalget sin representant har vært til 
stede på møtet. 
 
Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget sin leder har med hjemmel i kommuneloven § 23-2, 4.ledd rett til å være til stede i 
åpne og lukkede møter i folkevalgte organ i Hustadvika kommune.  Utvalgsleder kan la ett av de 
andre medlemmene utøve denne retten på sine vegne.   
 
Det skal framgå av protokollen fra det enkelte møte at kontrollutvalget sin representant har vært til 
stede på møtet. 
 
 
 
42/20 VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR 
REGNSKAPSREVISOR 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020 42/20 
 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020: 

 
Møtebehandling 
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Sekretær orienterte i saken.  
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.  (5 voterende) 
 
Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som kommer frem i dokumentet «Kontrollutvalget sitt 
påse-ansvar for regnskapsrevisjon 2019» 
 
Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Fræna kommune og 
Eide kommune har hatt revisjonsåret 2019, har vært forsvarlig. 
 
Kontrollutvalget vil følge opp de forholdene som ikke er på plass. 
 
Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som kommer frem i dokumentet «Kontrollutvalget sitt 
påse-ansvar for regnskapsrevisjon 2019» 
 
Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Fræna kommune og 
Eide kommune har hatt revisjonsåret 2019, har vært forsvarlig. 
 
Kontrollutvalget vil følge opp de forholdene som ikke er på plass. 
 
 
 
43/20 DRIFTSRAPPORT 2.TERTIAL 2020 – HUSTADVIKA KOMMUNE 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020 43/20 
 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Kontrollutvalget har etter at møteinnkallingen ble sendt ut, fått ettersendt en oppdatert prognose pr. 
september 2020.  Dette i tråd med kontrollutvalgets tidligere vedtak og ønske om oppfølging av 
kommunestyrets vedtak om hyppigere rapportering enn tertialrapportering. 
Jarle Ugelstad Klavenes uttrykte bekymring for at endret prognose viser en svekkelse på ytterligere 
1,8 mill. kr i rammeområdene fra det som ble rapportert etter 2.tertial. 
 
Kommunedirektøren viste til utfordringene med å ta ned antall årsverk.   
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.  (5 voterende) 
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Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget tar driftsrapportrapport med finansrapportering for 2.tertial 2020 – Hustadvika 
kommune til orientering. 
 
Kontrollutvalget registrerer merforbruket i rammeområdene i forhold til budsjettet.  Kontrollutvalget 
etterlyser konsekvenser når det ikke styres etter rammene bevilget av kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget uttrykker bekymring for den økonomiske utviklingen sett opp mot den prosess som 
skulle være i gang for å redusere driftsnivået der antall årsverk er en vesentlig faktor. 
 
Det bør i saken om driftsrapport tydeligere komme frem at dette også omhandler finansrapportering 
og at avvik fra finans- og gjeldsreglementet blir fremhevet spesielt i saken. 
 
Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar driftsrapportrapport med finansrapportering for 2.tertial 2020 – Hustadvika 
kommune til orientering. 
 
Kontrollutvalget registrerer merforbruket i rammeområdene i forhold til budsjettet.  Kontrollutvalget 
etterlyser konsekvenser når det ikke styres etter rammene bevilget av kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget uttrykker bekymring for den økonomiske utviklingen sett opp mot den prosess som 
skulle være i gang for å redusere driftsnivået der antall årsverk er en vesentlig faktor. 
 
Det bør i saken om driftsrapport tydeligere komme frem at dette også omhandler finansrapportering 
og at avvik fra finans- og gjeldsreglementet blir fremhevet spesielt i saken. 
 
 
 
44/20 INVESTERINGSRAPPORT 2.TERTIAL 2020 – HUSTADVIKA KOMMUNE 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020 44/20 
 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Kommunedirektøren sluttet seg til vurderingene i saksutredningen og innstillingen og sa det ble 
arbeidet med å bedre på rutiner, retningslinjer og premisser.  Med vedtaket av 
investeringsbudsjettet uttrykkes det en viljeserklæring av hva en ønsker å få til. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.  (5 voterende) 
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Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget tar investeringsrapportrapport 2.tertial 2020 – Hustadvika kommune til orientering. 
 
Kontrollutvalget mener arbeidet med budsjettforutsetningene må bli bedre slik at det opprinnelige 
budsjettet blir mer realistisk når det blir vedtatt. 
 
Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar investeringsrapportrapport 2.tertial 2020 – Hustadvika kommune til orientering. 
 
Kontrollutvalget mener arbeidet med budsjettforutsetningene må bli bedre slik at det opprinnelige 
budsjettet blir mer realistisk når det blir vedtatt. 
 
 
 
45/20 REVIDERT BUDSJETT 3, 2020 – HUSTADVIKA KOMMUNE 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020 45/20 
 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020: 

 
Møtebehandling 

Ingen debatt. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.  (5 voterende) 
 
Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget tar revidert budsjett 3, 2020 for Hustadvika kommune til orientering. 
 
Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revidert budsjett 3, 2020 for Hustadvika kommune til orientering. 

 
 
 
46/20 OPPFØLGINGSLISTE 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020 46/20 
 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 23.10.2020: 
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Møtebehandling 

Aud Oddrun Lindset Drågen ba om at hennes habilitet ble vurdert under behandling av sakene 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og 
barnehage i Eide kommune» og forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og forvaltning av Pedagogisk-
psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna» da oppfølgingen av disse sakene sees delvis i 
sammenheng og at enhetsleder for enheten, der PP-tjenesten inngår, er datter til Aud Oddrun 
Lindset Drågen.  Aud Oddrun Lindset Drågen fratrådte møtet under behandlingen av habiliteten. 
Kontrollutvalget besluttet enstemmig at Aud Oddrun Lindset Drågen er inhabil til å delta under 
behandlingen av disse sakene med hjemmel i Forvaltningsloven § 6, 1.ledd bokstav b) om slektskap. 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og 
barnehage i Eide kommune». 
Leder viste til at de to gjenstående pkt. 14 og 15 som er svart ut.  Med de svarene som er gitt mener 
leder at det ikke er mer å hente ved å ha saken stående på oppfølgingslisten, og en registrerer at 
kommunedirektøren har et aktivt forhold til temaene.  Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget 
avslutter videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov 
i skole og barnehage i Eide kommune», men at oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift 
og forvaltning av Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna» fortsatt står på 
oppfølgingslisten. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt av leder. 
(4 voterende) 
 
Aud Oddrun Lindset Drågen tiltrådte møtet igjen etter behandling av saken. 
 
Innkjøpsområdet-innkjøpsreglement-innkjøpsavtaler. 
Kommunedirektøren opplyste at arbeidet med innkjøpsreglement pågår og at en tar sikte på å 
fremme saken til møtet i kommunestyret i desember. 
 
Pensjonsutgifter. 
Det har i Eide og Fræna vært knyttet usikkerhet til størrelsen på pensjonsutgiftene når budsjettene 
blir vedtatt.  Kontrollutvalget vil følge opp temaet når kontrollutvalget mottar rapport fra revisjonen i 
forbindelse med interimsrevisjonen i møtet i desember og til revisjonen sin rapportering i forbindelse 
med årsoppgjørsrevisjonen våren 2021.  
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og forvaltning av Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna». 
 
Kontrollutvalget viser til vedtak og behandling under saken om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med spesielle behov i skole og barnehage i Eide 
kommune». 
 
Innføring av et elektronisk kvalitetssystem . 
Arkivleder var til stede og orienterte om rutinene i forhold til punktene på oppfølgingslisten om 
rutiner for saksbehandling og rutiner for registrering av henvendelser.  Det er politiske sekretariat 
som følger opp restanser på politiske vedtak og arkivleder som månedlig følger opp restanser på 
administrative saker ved å distribuere restanser og purre på dette overfor saksbehandlerne. 
Kommunedirektøren opplyser at han ikke har en egen rutine på å følge opp administrative restanser.  
Kontrollutvalget ønsker i neste møte å få demonstrert kvalitetssystemet «Compilo», hva som er lagt 
inn i systemet og hvilke andre system som er integrert med dette systemet. 
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Kommunen sine medlemsskap og eierinteresser i aksjeselskap, interkommunale selskap og 
interkommunale samarbeid. 
Leder etterlyste eierskapsmeldingen.  Kommunedirektør opplyste at det er uvisst hvordan en skal 
angripe dette arbeidet og når en kan presentere saken om eierskapsmelding for kommunestyret. 
 
Tilsyn med arkivforholdene i Fræna kommune. 
Arkivleder var til stede og orienterte om lukking av avvik og status for arbeidet med avslutting av 
arkivene for Eide og Fræna.  Arkivleder melder at avslutningen av arkivene er tidkrevende og at en 
ikke er i mål.  I tillegg har en måtte prioritere oppbygging av en optimal arkivforvaltning i Hustadvika 
kommune.   
 
Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt – Fræna kommune. 
Kommunedirektøren opplyste om at det kommer en politisk sak på området i november. 
 
Vannforsyning i Fræna kommune og Hustadvika kommune. 
Kontrollutvalget viser til svar fra kommunedirektøren 17.06.2020.  Ut fra dette ønsker 
kontrollutvalget å følge opp videre spørsmålene 2, 3, 5 og 7. 
 
Leder framsatte forslag om at disse sakene, utenom tidligere behandling av «spesialundervisning» og 
«PPT», beholdes videre på oppfølgingslisten. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt av leder. 
(5 voterende) 
 
Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget avslutter oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressurser til barn med 
spesielle behov i skole og barnehage i Eide kommune». 
 
Sekretariatets innstilling: 

Følgende ny sak føres opp på oppfølgingslisten til videre behandling:…… 
Følgende oppdateringer foretas i saken på oppfølgingslisten:…. 
Følgende sak(er) avsluttes på oppfølgingslisten:……... 
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Eventuelt 

Leder hadde sendt kommunedirektør følgende spørsmål på epost 19.10.20 etter at 
møteinnkallingen var sendt ut: 
 
Byggeregnskap:  
 
Kontrollutvalget vil gjerne ha en liste over de prosjekt som er aktuelle for avlevering til 
kontrollutvalget. Hva er f.eks status for prosjektet Jendem Skole? Det er vel noen som manglet fra 
gamle Eide kommune også. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Kommunedirektøren svarte at det arbeides med investeringsreglement og prosedyrer for 
investeringsprosjekt.  Kommunedirektøren vil ta en vurdering på i hvilken grad prosjekt som var 
under arbeid og avslutning i Fræna og Eide skal til politisk behandling i Hustadvika kommune. 
 
Intern kontroll: 
 
Kap. 25 i Kommuneloven gjelder fra 01.01.2021.  Hvordan tenker kommunedirektøren å angripe 
følgende, og spesielt i forhold til § 25-2: 
§ 25-1.Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre 
at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for 
internkontrollen. 
 
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 
risikoforhold. 
 
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 
 
a)            utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b)           ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c)            avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d)           dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e)           evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 
 
§ 25-2.Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn 
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om 
resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. 
Kontrollutvalgets behandling 
Kommunedirektøren svarte i møtet at han vil rapportere om internkontrollen til kommunestyret i 
forbindelse med avlegging av årsmeldingen for 2020. 
Etter at kontrollutvalget hadde virksomhetsbesøk hos NAV Hustadvika 18.09.20 spør 
kontrollutvalget hvordan Kommunedirektøren gjennomfører intern kontroll hos NAV. 
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Kontrollutvalgets behandling 
 
Kommunedirektøren svarte i møtet at dette er et tveegget spørsmål i og med at NAV både er en 
kommunal og statlig del.  En er veldig bevisst på å følge opp den delen av NAV som går på det 
kommunale oppgaveansvaret.  NAV-direktøren følger opp den statlige delen. 
 
 
Jarle Ugelstad Klavenes hadde sendt kommunedirektør følgende spørsmål på epost 18.10.20 etter 
at møteinnkallingen var sendt ut og jf. svar på henvendelse 09.06.20: 
 
1. Konkurranseutsettelse av ettersøk etter vilt 
Henviser til svar fra 9. juni der det ble opplyst at konkurransegrunnlaget var ferdigstilt og klart til 
offentlig kunngjøring. 

• Hva er siste status, er det blitt utsendt anbud/konkurranse på dette? 
• Hvis ikke, hva er årsaken til at dette ikke har skjedd? 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Kommunedirektøren svarte følgende på epost 22.10.2020:  
Kommunen har hatt konkurransegrunnlaget klart en stund. I forbindelse med at det tok litt tid å få 
avklart organisering av viltarbeidet har en avventet litt. Landbrukssjefen vil diskutere 
konkurransegrunnlaget med viltutvalget i deres møte i november, og deretter annonsere 
konkurransen. 
Kontrollutvalgsmedlem Jarle Ugelstad Klavenes stilte oppfølgingsspørsmål til kommunedirektøren 
under møtet.  Klavenes kunne ikke se at ettersøk etter vilt lå innenfor viltutvalget sitt 
ansvarsområdet jamfør vedtatt reglement sak PS 48/2020 Viltforvaltning i Hustadvika i 
kommunestyret 11.06.2020.  
Kommunedirektøren var enig at ettersøk av vilt lå utenfor ansvarsområdet til viltutvalget. 
Kommunedirektøren ville derfor snarest få sendt ut anbudet uten ugrunnet opphold. 
Kommunedirektøren vil ta kontakt med landsbrukssjefen snarest. Kommunedirektøren sa at det 
hastet å få på plass dette ut fra at vi var på vei inn i høst/vinter der det er mange påkjørsler. Med 
andre ord så ville ikke denne anbudssaken ligge i bero til viltutvalget har møte i november. 
 
2. Delegeringsreglementet - Hovedutvalg sin rolle i Hustadvika kommune: 
Henviser til epost der Hovedutvalg helse, sosial og omsorg sitt møte i oktober ble avlyst. I utvalget 
sitt møte 24.06.20 var saken PS 18/20 Oppbygging og organisering av fremtidens helse og 
omsorgstjenester for Hustadvika kommune opp til behandling der en vedtok at denne saken ble 
tema i dialogmøtet på sensommeren. Nå som førstkommende møte er avlyst med begrunnelse for at 
det ikke er saker på sakslista medfører dette at utvalget ikke kan behandle denne saken før 
Hustadvikas budsjett og økonomiplan kommer opp i Formannskapet i november.  

• Hvorfor har ikke denne saken kommet tilbake til hovedutvalget for videre behandling?  
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Kommunedirektøren svarte følgende på epost 22.10.2020:  
 
Utvalget selv har vært tydelig på at de har utført sitt oppdrag i forhold til den konkrete saken når de 
overleverte sitt arbeid som grunnlag for kommunestyrets dialogmøte. (27.08.2020) 
Det har hele tiden vært jobbet ut ifra at dette, og det fremkommer også relativt tydelig fra 
kommunestyrevedtaket i desember at det var tenkt slik. Utvalgets oppdrag var å levere et 
diskusjons/beslutningsgrunnlag som skulle være hovedtema i kommunestyrets dialogmøte om 
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budsjett. Deretter var bestillingen til kommunedirektør å fremme en sak for formannskap og 
kommunestyre for beslutning om fremtidens helse og omsorgstjenester.  
De tre rådene får anledning til å uttale seg til saken hvis de ønsker. 
 
Kontrollutvalgsmedlem Jarle Ugelstad Klavenes stilte oppfølgingsspørsmål til kommunedirektøren 
under møtet.  Klavenes spurte hvem som hadde fattet beslutning om at hovedutvalg for helse, sosial 
og omsorg ikke hadde fått saken til videre behandling.  
Kommunedirektøren svarte at denne beslutningen var fattet i møte mellom politisk leder i utvalget i 
samråd med ordfører og varaordfører. Klavenes spurte videre hvorfor ikke hovedutvalg for helse, 
sosial og omsorg kunne følge opp denne saken videre når den lå innenfor rammene for vedtatt 
budsjett og økonomiplan. 
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