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Godkjenningssaker 

 

GK 3/22 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Saksprotokoll  02.06.2022 - Ulvik herad, Kontrollutvalet 

Behandling i møte 

Det framkom ikkje merknader til innkalling og saksliste 

 

Vedtak 

Innkalling og saksliste vart godkjent 

 

GK 4/22 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 03.03.2022 
 

Saksprotokoll  02.06.2022 - Ulvik herad, Kontrollutvalet 

Behandling i møte 

Det framkom ikkje merknader til møteprotokoll frå møte 03.03.2022. 

 

Vedtak  

Møteprotokoll frå møte 03.03.2022 vart godkjent. 

 

Politiske saker 

 

PS 7/22 Årsrekneskap og årsmelding 2021 for Ulvik herad - uttale frå 
kontrollutvalet 

Forslag til innstilling  
  

1. Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Ulvik herad sin årsrekneskap for 2021. 
2. På bakgrunn av det som kjem fram i revisjonsrapport nr. 2 for 2021 frå Vestlandsrevisjon 

IKS ber kontrollutvalet om at rådmannen kjem i møte 06.10.2022 for å gjera greie for kva  
som er/vil verta gjort i høve tilrådingane i rapporten. 

  
  
 

Saksprotokoll  02.06.2022 - Ulvik herad, Kontrollutvalet 

Behandling i møte 

Økonomisjef orienterte om årsrekneskapen 2021 for kontrollutvalet. 



Revisjonen orienterte om revisjonsrapport nr. 2 og revisjonsberetning. 

Det vart gjort ei endring i uttalen gjeldande endring av klassifisering og at dette gjer at tal i 
balansen for 2020 er ulike i rekneskapen for 2020 og i rekneskapen for 2021. 

  

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke. 

 
  

1. Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Ulvik herad sin årsrekneskap for 2021. 
2. På bakgrunn av det som kjem fram i revisjonsrapport nr. 2 for 2021 frå Vestlandsrevisjon 

IKS ber kontrollutvalet om at rådmannen kjem i møte 06.10.2022 for å gjera greie for kva  
som er/vil verta gjort i høve tilrådingane i rapporten. 

  
  

PS 8/22 Orientering frå rådmann - nytt frå heradet 

Forslag til vedtak 
  
Informasjonen vart teken til orientering. 
  
 

Saksprotokoll  02.06.2022 - Ulvik herad, Kontrollutvalet 

Behandling i møte 

Rådmann orienterte mellom anna om: 

• Flyktningar frå Ukraina 

• Trafikksikringsplanen 

• Helse og omsorg 

• Covid 

• Barnevernløftet 

• Fiberutbygging i Ulvik 

• Intensjonsavtale om samanslåing av BIR og IHM 

• KLP Pensjonsfond 

• Nytt møterom på S-bygget 

• Nytt bookingselskap 

• Ulvik herad har kjøpt "Skeie-tomta" 

• Auka bruk av næringsfondet 

• Kartlegging av frivillig/ufrivillig deltid 

 

Sekretariatet videresendte presentasjonen til kontrollutvalet og revisor 03.06.2022 

  



Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke 

  

 
  
Informasjonen vart teken til orientering. 
  

PS 9/22 Eventuelt 

Forslag til vedtak 
  
Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak. 
  
 

Saksprotokoll  02.06.2022 - Ulvik herad, Kontrollutvalet 

Behandling i møte 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

Vedtak 

Det var ikkje gjort vedtak i saka 

 

Referatsaker 

 

RS 4/22 Budsjettbrev 2022 frå Statsforvaltaren 
 

Saksprotokoll  02.06.2022 - Ulvik herad, Kontrollutvalet 

Behandling i møte 

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka. 

  

Vedtaket vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak 

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering. 

 

RS 5/22 Høyringssvar - NKRF sin Veileder for kontrollutvalgets påseansvar 
og NKRF sitt pågåande arbeid med normering av sekretariatet sine oppgåver 
 

Saksprotokoll  02.06.2022 - Ulvik herad, Kontrollutvalet 



Behandling i møte 

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka. 

  

Vedtaket vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak 

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering. 

RS 6/22 VS: FKT - Høring Veileder Håndtering av henvendelser til 
kontrollutvalget 
 

Saksprotokoll  02.06.2022 - Ulvik herad, Kontrollutvalet 

Behandling i møte 

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka. 

  

Vedtaket vart samrøystes vedteke. 

 

 

Vedtak 

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering. 

 

RS 7/22 VS: FKT - Medlemsinfo mars 2022 
 

Saksprotokoll  02.06.2022 - Ulvik herad, Kontrollutvalet 

Behandling i møte 

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka. 

  

Vedtaket vart samrøystes vedteke. 

 

 

Vedtak 

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering. 
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