Tolga kommune
MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget
------------------------------------------------------------------------------------------------Møtested:
Møtedato:
Tid:
Saknr.

Storstua, Tolga kommunehus
Mandag 6.desember 2021
Kl. 13:30 – 15:30
27 - 33

Til stede på møtet:
Audun Holte, leder
Toril Eva Steien, nestleder
Heidi Øien
Per Gunnar Bakken
Trond Peder Carlsen, via Teams

Forfall:

Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken
Fra administrasjonen:
Sektorleder oppvekst sak 30/21 – Reidun Joten
Fra Revisjon Midt-Norge:
Oppdragsansvarlig revisor i sak 28-29/21 – Monica Sundt, via
Teams

Merknader:
Kontrollutvalget ble innkalt til fysisk oppmøte i møterom Storstua i Tolga kommunehus.
For øvrige deltakere ble deltakelse gjort tilgjengelig via Teams. Lenke til møtet var
tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.

Mandag, 6.desember 2021

Torill Bakken
Torill Bakken
Møtesekretær
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27/2021

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 06.12.21 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 06.12.21 godkjennes.

28/2021

Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for
2021

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2021 til orientering.
Behandling:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor deltok via Teams og presenterte strategien og
svarte på spørsmål fra utvalget etterpå.
Presentasjonen er lagt ut på våre hjemmesider.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2021 til orientering.

29/2021

Oppfølging av forvaltningsrevisjon, «Oppvekst - kommunens
arbeid med tidlig innsats…»

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av
forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppvekst - kommunens arbeid med tidlig innsats,
samhandling mellom barnehage, skole og PPT» tas til orientering.
Behandling:
Sektorleder for oppvekst var tilstede under behandlingen og gikk igjennom et notat som
punktvis viser status for oppfølgingen av rapporten. Notatet ettersendes utvalget og
legges ut som vedlegg til saken på våre hjemmesider.
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Kontrollutvalgets vedtak:
Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av
forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppvekst - kommunens arbeid med tidlig innsats,
samhandling mellom barnehage, skole og PPT» tas til orientering.

30/2021

Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:
Årsplan med møteplan for 2022 godkjennes.
Ordinære møter i kontrollutvalget i 2022 fastsettes slik:
•
•
•

Møtene starter kl. 13:30
Møtestedet er fortrinnsvis møterom Storstua
Møtedatoene er:
o Mandag 07.02.22
o Mandag 25.04.21
o Mandag 13.06.21
o Mandag 03.10.21
o Mandag 05.12.21

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.
Behandling:
Utvalget diskuterte saken.
Kontrollutvalgets vedtak:
Årsplan med møteplan for 2022 godkjennes.
Ordinære møter i kontrollutvalget i 2022 fastsettes slik:
•
•
•

Møtene starter kl. 13:30
Møtestedet er fortrinnsvis møterom Storstua
Møtedatoene er:
o Mandag 07.02.22
o Mandag 25.04.22
o Mandag 13.06.22
o Mandag 03.10.22
o Mandag 05.12.22

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering.

31/2021

Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering.
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Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Orienteringssak 1: Tilsynsrapport
Saken tas til orientering. Sekretariatet følger opp kommunens tilbakemelding til
statsforvalteren.
Orienteringssak 2: NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 2022
Fire av utvalgets medlemmer ble påmeldt under behandlingen.
Orienteringssak 3: Kronikk av Per Kristian Foss
Saken tas til orientering.
Orienteringssak 4: Habilitetsbrudd i klagebehandlingen må unngås
Artikkelen ble diskutert.
Med bakgrunn i artikkelen om habilitet ber utvalget om en orientering i neste møte om
kommunens rutiner knyttet til saksbehandlingen i klagesaker.

32/2021

Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Ingen saker til behandling.

33/2021

Godkjenning av dagens protokoll

Forslag til vedtak:
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 6. desember 2021, godkjennes.
Behandling:
Protokollen ble gjennomgått.
Vedtak:
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 6. desember 2021, godkjennes.
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