MØTEBOK
------------------------------------------------------------------------------------------------ARKIV
NR.

UTVALG

SAKSBEHANDLER

MØTEDATO

KONTROLLUTVALGET

TB

09.02.17

Behandling av saken:
Saksnr.:
Utvalg:
06/17
Kontrollutvalget

SAK
NR.
06/17

Møtedato:
09.02.17

Oppfølging av sak 32/16 – bruk av art 370
Saksdokumenter:
- Epost fra administrasjonen
Saksframlegg:
Kontrollutvalget behandlet den 17. november sak 32/16.
Utvalget gjennomgikk en oversikt over kommunens utbetalinger, utgifter som føres over
kontoen "kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon". Utvalget konkluderte med
at det kun se ut som om det forekom en god del feil posteringer på arten 370.
Utvalget fattet følgende vedtak:
«Det tyder på at en del posteringer på art 370 er ført feil. Kontrollutvalget anmoder
rådmannen om å gjennomgå posteringer på art 370 i regnskapet for 2016, og foreta
nødvendige korrigeringer.
Kontrollutvalget ber om tilbakemelding innen 17/12-16.»
Saksvurdering:
Økonomisjef i Holtålen kommune har etter en gjennomgang av bruken av art 370 funnet
at det er kontert en del fakturaer der som burde vært ført på artserie 200.
På bakgrunn av gjennomgangen sendte økonomisjefen den 25. november 2016 ut en
epost til kommunens enhetsledere og andre som konterer i KOSTRA, som spesifiserer
bruken av art 370.
I en epost til rådmannen sier økonomisjef videre at han	
  i	
  tillegg	
  til	
  orientering	
  om	
  bruk	
  av	
  

arten	
  pr.	
  epost	
  har	
  også	
  tatt	
  en	
  prat	
  om	
  den	
  «overivrige	
  bruken	
  av	
  art	
  370»	
  med	
  de	
  det	
  gjelder	
  
spesielt.	
  
Epostkorrespondansen følger som vedlegg.

	
  	
  
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding angående bruk av art 370 til
orientering.
Behandling:
Utvalget diskuterte saken og revisor supplerte med muntlig informasjon. Revisor vil følge
opp saken. Utvalget ønsker å få saken til oppfølging høsten 2017.
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Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding angående bruk av art 370 til
orientering.
Utvalget følger opp saken høsten 2017 med ny kontroll av bruken av art 370.
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