
   
   
 
 
 
 

 
 

MØTEPROTOKOLL 
 
Fra møte: Styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) 

 
Tidspunkt: Fredag 25. mars 2022 kl. 14.30 – 15.10  

Møtet ble avholdt via Teams.  
 

Følgende møtte: Stig Vaagan (styreleder)  
Anette Musdalslien (nestleder) 
Bjørgulv Noraberg (medlem) 

 
Forfall: 
 

 
Håvard Granskogen (forfall meldt samme dag) 
 

Protokollfører: 
 

Sekretariatsleder Kari Louise Hovland 

Saksliste og innkalling til dagens møte: Godkjent 
 

 
Følgende saker ble behandlet: 

 
SAKNR: 01/2022 
ÅRSREGNSKAP 2021 FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET 

 
Sekretariatsleders forslag til vedtak:    
1. Styret godkjenner framlagt årsregnskap for 2021 for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet.  
2. Deltakerne i samarbeidet informeres om vedtaket ved at de får tilsendt protokollen fra 

styrets møte. 
   

 
Møtebehandling: 
Det ble orientert kort om årsregnskapet og åpnet for spørsmål.  
 
Styret fattet følgende enstemmige 

 
V E D T A K: 
1. Styret godkjenner framlagt årsregnskap for 2021 for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet.  
2. Deltakerne i samarbeidet informeres om vedtaket ved at de får tilsendt protokollen fra 

styrets møte. 
   

 
 
SAKNR: 02/2022 
RESSURSSBRUK 2021 I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET 

 
Sekretariatsleders forslag til vedtak:    



Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk i 2021 til orientering. Det vises til at styret 
tidligere har vedtatt at fordelingsnøkkelen skal evalueres i forbindelse med omorganisering av 
sekretariatet.  

 
 
Møtebehandling: 
Det ble kort kommenterte om saken og åpnet for spørsmål.  
 
 
Styret fattet følgende enstemmige 

 
V E D T A K: 
Styret tar sekretariatets rapportering om ressursbruk i 2021 til orientering. Det vises til at styret 
tidligere har vedtatt at fordelingsnøkkelen skal evalueres i forbindelse med omorganisering av 
sekretariatet.  

 
 
 
SAKNR: 03/2022 
ÅRSRAPPORT 2021 FOR STYRET I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET 

 
Sekretariatsleders forslag til vedtak:    
1. Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet vedtar forslaget til årsrapport for 

sekretariatets aktivitet i 2021. 
2. Styret sender årsrapporten til deltakerne i samarbeidet til orientering. 
 
Møtebehandling: 
Årsrapporten ble kort kommentert og det ble åpnet for spørsmål.   
 
Styret fattet følgende enstemmige 

 
V E D T A K: 
1. Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet vedtar forslaget til årsrapport for 

sekretariatets aktivitet i 2021. 
2. Styret sender årsrapporten til deltakerne i samarbeidet til orientering. 

 
 
 

SAKNR: 04/2022 
INNSTILLING LEDIG 60% STILLING I KSI 

 
Sekretariatsleders forslag til vedtak:    
Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet vedtar innstillingen gjort av intervjupanelet til den 
ledige 60 % stillingen i KSI, og anmoder fylkeskommunedirektøren om å følge denne.  
 
Møtebehandling: 
Sekretariatet orienterte om prosess og innstillingen, og det ble åpnet for spørsmål og 
kommentarer.  
 
Styret fattet følgende enstemmige 

 
V E D T A K: 



Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet vedtar innstillingen gjort av intervjupanelet til den 
ledige 60 % stillingen i KSI, og anmoder fylkeskommunedirektøren om å følge denne.  

 

 
 

 
REFERATER: 

• Møteprotokoll fra styremøtet i KSI den 28.9.2021. 
 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

 
EVENTUELT: 

• Ingen saker til eventuelt 

• Neste møte avklares per e-post 
______________________________________________________________________________ 

Lillehammer, den 30. mars 2022 
 
 

Stig Vaagan (sign.) 
 

 
Anette Musdalslien (sign.)   Bjørgulv Noraberg (sign.) 
 
 


