Møteplan 2019 for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
15.11.2018

Saknr
26/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &30
Arkivsaknr
15/112 - 15
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets møter avholdes klokken 10:00 på følgende datoer i 2019:
14.02, 02.05, 19.09, 14.11
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastsette ekstra møter.
Vedlegg
Årsplan for kontrollutvalget
Saksutredning
For å kunne planlegge og gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet er det nødvendig å
fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil fungere som milepæler,
både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for kontrollutvalget, og for
oppgaver knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet.
Det er så langt foreslått 4 møter, selv om det budsjettmessig er tatt høyde for 5 møter i 2019.
Enkelte år har det vært behov for ett møte utenom oppsatt møteplan. Kontrollutvalgets
møteplan bør i noen grad tilpasses møteplanen for kommunestyret. Torsdager foreslås som
møtedag, med møtestart kl 10:00. Utvalget kan vurdere gjennom året om det er behov for
endringer.
Følgende møteplan for kontrollutvalget foreslås for 2019:
14.02.19
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
Bestilling av forvaltningsrevisjon – Kommunal næringsforvaltning og landbruk
02.05.19
Virksomhetsbesøk?
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2018 - Tydal kommune
Prosjektplan forvaltningsrevisjon
I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april.
Kontrollutvalget skal gi uttalelse om regnskapene til kommunestyret. Uttalelsen vedrørende
kommuneregnskapet skal også foreligge før formannskapet gir sin innstilling til
kommunestyret i regnskapssaken.
19.09.19
Budsjett 2020 og økonomiplan for kontroll og tilsyn 2021-2023

14.11.19
Status regnskapsrevisjon/revisjonsstrategi 2019
Rapport forvaltningsrevisjon?
Møteplan kontrollutvalget 2020

30.-31. januar: Norges kommunerevisorforenings (NKRF) kontrollutvalgskonferanse
4.-5. juni: Forum for kontroll og tilsyns (FKT) fagkonferanse og årsmøte
20. November: Konsek Trøndelags samling for kontrollutvalg

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget fastsetter 4 møter i 2019. Forslag til
møteplan for 2019 fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling ovenfor. Det kan bli
behov for ekstra møter utenom oppsatt møteplan, dersom det kommer opp saker som krever
rask behandling.

