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Årsplan og møteplan 2018 for kontrollutvalget i Tolga kommune

Saksdokumenter:
- Årsplan for 2018
Saksopplysninger:
Møter i kontrollutvalget holdes på de tidspunkt som er vedtatt av kontrollutvalget selv,
eller når kontrollutvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene
krever det. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører.
Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører
og kommunens oppdragsansvarlig(e) revisor(er). Innkallingen skal inneholde en oversikt
over de saker som skal behandles samt saksdokumenter.
Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i
kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten
gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles.
Ordfører har møte- og talerett.
Saksframlegg:
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget vedtar møteplan for 2018. Øvrige politiske
organer i Tolga har ennå ikke behandlet møteplaner for 2018. Dette innebærer at den
foreslåtte møtedato i mai, hvor regnskapet for Tolga kommune skal behandles, er noe
usikker. Dette møtet er også avhengig av om regnskapet er ferdig til behandling.
Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2018 følger vedlagt denne saken.
Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for
seg i løpet av året.
Kontrollutvalgets møter har i 2017 vært holdt i Tolga kommunehus, fortrinnsvis på
mandager med møtestart kl. 13:30. I forslag til møteplan har sekretariatet videreført
ukedag og tidspunkt.
For samtlige eierkommuner i Kontrollutvalg Fjell IKS legges det i 2018 opptil 5 ordinære
møter i året, og for Tolga foreslås to i første halvår og to i siste halvår i tillegg til et
virksomhetsbesøk.
Andre aktuelle datoer som er verdt å merke seg for kontrollutvalget er:
 7. - 8. februar 2018 – NKRF’s kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen)
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29.-30. mai 2018 – Forum For Kontroll og Tilsyn arrangerer
kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen)

Sekretariatets forslag til vedtak:
Årsplan for 2018 vedtas.




Møtene starter til vanlig kl. 13:30
Møtestedet er til vanlig Tolga Kommunehus, fortrinnsvis Storstua.
Møtedatoene er:
o Torsdag 15.02.18
o Torsdag 26.04.18
o Torsdag 07.06.18 (virksomhetsbesøk)
o Torsdag 04.10.18
o Torsdag 06.12.18

Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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