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Orienteringssaker
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:
!

Orienteringssak 1 – Melding om politisk vedtak i kommunestyret 111/16:
Kommunestyret behandlet den 15. desember plan for forvaltningsrevisjon og fattet
følgende vedtak:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte
prosjekter:
1. ” Kommunens praktisering av selvkostprinsippet”
2. ” Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak”
3. " Internkontroll og kvalitetssikring av tjenester innenfor området PRO. Er
tjenestene vurdert og gitt i henhold til gjeldende lovverk».
4. ” Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplan”
Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS.
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.

!

Orienteringssak 2 – Selskapskontroll i MHBR:
EY gjennomførte i 2016 en forvaltningsrevisjon i selskapet Midt-Hedmark Brann- og
redningsvesen. Rapporten gir en rekke anbefalinger på bakgrunn av revisjonen. Det
anbefales at utvalget følger opp i hvilken grad selskapet følger rapportens
anbefalinger.

Sekretariatets forslag til vedtak:
De framlagte sakene tas til orientering.
Behandling:
Utvalget gikk igjennom sakene.
Kontrollutvalgets vedtak:
O-sak 1: Den framlagte saken om kommunestyrets behandling av plan for
forvaltningsrevisjon tas til orientering.
O-sak 2: Sekretariatet tar kontakt med styreleder og får orientering om oppfølging av
rapporten om selskapskontroll i MHBR.
NKRF kontrollutvalgskonferanse 2017:
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------------------------------------------------------------------------------------------------Utvalgsmedlemmene deltok i februar på årets kontrollutvalgskonferanse og mener det er
en viktig arena for kontrollutvalg. Utvalget diskuterte tema som ble tatt opp under
konferansen blant annen varsling i kommunene.
Ordfører orienterte om at eierskapsmeldingen til Alvdal kommune snart er klar for
behandling i kommunestyret.
Det jobbes med planstrategi vs næringsplan i kommunen. Det er gjennomført folkemøte i
den forbindelse.
Bygging av skole er igangsatt.
Ordfører gikk igjennom status for flere aktuelle vedtak fattet i kommunestyret.
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