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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere
oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i
møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 2017.04.06
Kommunestyret 2017.03.02
Formannskapet 2017.03.16
Budsjett kontroll og tilsyn i Midtre Gauldal kommune !
Kommunestyrets vedtak i sak 87/2016
Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2017

Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal
kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets
vegne. Videre går det i forskrift om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse
at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet,
revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 6/2016 Eventuelt, legger kontrollutvalgets
sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i kommunestyret og formannskapet
som er avholdt etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 09.03.2017.
Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Tidligere saker til oppfølging
Kontrollutvalgets sekretariat har lagt inn kommunestyrets sak 15/2017
Forvaltningsrevisjonsrapport Midtre Gauldal sykehjem i kontrollutvalgets
oppfølgingsliste. I den grad det er skjedd utvikling i saken som står oppført på
oppfølgingslisten, som kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette
kommentert i tilknytning til saken.
Kontrollutvalget ba sekretariatet om å sende en henvendelse til ordfører vedr.
Kommunestyrets vedtak i sak 87/2016 vedr. budsjett for kontroll og tilsyn for 2017,
se vedlegg.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell
karakter, saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning
for kommunens fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av kommunestyrets og
formannskapets vedtak. Saker som er satt til særskilt oppfølging fremgår av
vedlegget.

