Forslag til møteplan for 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
12.12.2018

Saknr
41/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/140 - 20
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2019:
13. februar
24. april
29. mai
28. august
16. oktober
27. november
Møtestart er kl. 9
Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av året.
Vedlegg
Årsplan for kontrollutvalget i Hemne
Saksutredning
Kontrollutvalget må vedta møtetidspunkt for 2019. Utvalget i Hemne har vanligvis tre møter i
halvåret. Kontrollutvalgets møter bør ta hensyn til kommunestyrets møter. Formannskapet og
kommunestyret har vanligvis møter på tirsdager, og kontrollutvalget har sine møter på
onsdager for å unngå kollisjon. Videre legges møtene utenom skoleferier, kurs og samlinger
for kontrollutvalgsmedlemmene.
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å avgi uttalelse om årsregnskapet før
formannskapets og kommunestyrets behandling, jf. kontrollutvalgsforskriften § 7. Utvalgets
uttalelse skal være avgitt før vedtak i kommunestyret. Revisjonen har frist til den 15. april
med å levere revisjonsberetning. Kopi av uttalelsen skal være sendt formannskapet tidsnok
til at det kan tas hensyn til den før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret.
I Hemne blir det tatt sikte på å behandle regnskapet i formannskapet tidlig i mai, som følge
av dette legges det opp til et møte i kontrollutvalget den 24. april, og kontrollutvalget avgir
uttalelse til årsregnskapet i dette møtet.
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for våren 2019:
13. februar
24. april
29. mai
28. august
16. oktober
27. desember
Møtestart er kl. 9

Foreløpig oversikt over møter i kontrollutvalget, kommunestyret og formannskapet i 2019.
Møteplan for andre halvår er ikke vedtatt for kommunestyret og formannskapet:
Kontrollutvalget
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

13.
24.
29.

Kommunestyret
29.
26.
26.
21.
18.

Formannskapet
15., 29.
12., 26.
12., 26.
9.
7., 21.
4., 18.

28.
16.
27.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta forslag til møteplan for 2019.

