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

Kommunestyresalen, Alvdal kommunehus og Teams
Tirsdag 26. april 2022
Kl. 13:00 – 15:00
08-13

Til stede på møtet:
Medlemmer:
Ola Eggset, leder
Sigmund Kveberg Paaske
Tor Eggestad
Wenke Furuli, nestleder
Anita Midthun

Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Midt-Norge SA:

Fra administrasjonen:

Fra politisk ledelse:

Forfall:
Ingen

Torill Bakken
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Marit Ingunn
Holmvik- sak 11/22, via Teams
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monika Sundt i sak
10/22, via Teams
Kommunedirektør Per Arne Aaen- sak 10/22 og sak
12/22
Økonomisjef Kolbjørn Kjøllmoen- sak 10/22
Personalsjef Ingrid Storrøsæter- sak 12/22
Varaordfører Leif Langodden

Merknad:
Tilleggssak i 12/22 ble behandlet etter sak 8/22.
Alvdal, 26. april 2022

Torill Bakken
Torill Bakken
Møtesekretær
Neste møte: Tirsdag 7. juni 2022
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08/2022

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 26.04.22 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 26.04.22 godkjennes.

09/2022

Godkjenning av protokoll fra møte 8. februar 2022

Sekretariatets forslag til vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.02.22 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.02.22 godkjennes.

10/2022 Kontrollutvalgets uttalelse til Alvdal kommunes
årsregnskap og årsberetning for 2021
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til Alvdal kommunes årsregnskap og
årsberetning for 2021:
Kontrollutvalget har behandlet Alvdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021.
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 9 763 827.
Revisor har avlagt revisjonsberetning 8. april 2022. Revisjonsberetningen bekrefter at
regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd med lover og forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk.
I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige
orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor. Begge besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer under behandling
av saken.
Kontrollutvalget har hatt løpende oppfølging med revisjonen gjennom året og i
forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold som bør
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ha betydning for kommunestyrets godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for
2021.
Kontrollutvalget anbefaler at Alvdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021
godkjennes.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
Behandling:
Kommunedirektør var til stede og presenterte kommunens årsberetning. Økonomisjef
gikk igjennom årsregnskapet. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget.
Oppdragsansvarlig deltok via Teams, og la fram en presentasjon som beskriver
revideringen av årsregnskapet 2021. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget.
Kontrollutvalgets uttalelse:
Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til Alvdal kommunes årsregnskap og
årsberetning for 2021:
Kontrollutvalget har behandlet Alvdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021.
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 9 763 827.
Revisor har avlagt revisjonsberetning 8. april 2022. Revisjonsberetningen bekrefter at
regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd med lover og forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk.
I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige
orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor. Begge besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer under behandling
av saken.
Kontrollutvalget har hatt løpende oppfølging med revisjonen gjennom året og i
forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold som bør
ha betydning for kommunestyrets godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for
2021.
Kontrollutvalget anbefaler at Alvdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021
godkjennes.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

11/2022 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Sykefravær innen
helse og velferd»
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet
«Oppfølging av sykefravær innen helse og velferd»
Behandling:
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Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor deltok via teams og gikk igjennom prosjektplanen.
Utvalget diskuterte prioriteringen og planen som er utarbeidet.
Utvalget godkjenner prosjektplanen som den er forelagt.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet
«Oppfølging av sykefravær innen helse og velferd»

12/2022

Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering.
Kontrollutvalgets vedtak:
Orienteringssak 1: Rapport viser at kontrollutvalgene har fått mer å gjøre
- Saken tas til orientering.
Orienteringssak 2: Sett av nok ressurser til kontrollutvalgene
- Saken tas til orientering.
Orienteringssak 3: Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas
- Saken tas til orientering.
Orienteringssak 4: Melding om vedtak
- Saken tas til orientering.
Orienteringssak 5: Melding om vedtak
- Saken tas til orientering.
Orienteringssak 6: Konferanser og seminar våren 2022
- Saken tas til orientering.
Tilleggssak:
Kontrollutvalget har tidligere fulgt opp en sak på TFF. På grunn av sakens karakter, ble
møtet lukket på grunn av taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.
Kommunedirektøren og personalsjef orienterte.
-

Saken tas til orientering.

13/2022

Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Ingen saker til behandling.
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