
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Grong kommune 
 
Arkivsak: 20/396 
Møtedato/tid: 17.09.2020 kl 09:00 -11.30 
Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Vigdis Linmo  
Ottar Egil Heia  
Ola Marius Amdal  
Ivar Grong  
Elen Leksås  
 
Forfall: 

 

 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
14/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
15/20 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 
16/20 Budsjettkontroll kontrollarbeidet pr 1. september 
17/20 Budsjett kontrollarbeidet 2021 Økonomiplan 2021-2024 
18/20 Referatsaker 
19/20 Eventuelt 
20/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 14/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 17.09.2020 14/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og sender den til 
kommunestyret for videre  behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden. 

 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og sender den til 
kommunestyret for videre  behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden. 

 
 
 
Sak 15/20 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 17.09.2020 15/20 
 
Forslag til vedtak 
Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas til 
orientering. 
 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas til 
orientering. 
 
 
 
Sak 16/20 Budsjettkontroll kontrollarbeidet pr 1. september  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 17.09.2020 16/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 01.09.2020 til orientering. 
 
 
Behandling: 



Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 01.09.2020 til orientering. 
 
 
 
Sak 17/20 Budsjett kontrollarbeidet 2021 Økonomiplan 2021-2024 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 17.09.2020 17/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i kommunen 
med en total ramme på kr 885.500, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon 
Midt-Norge.  
 
Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens 
reglement setter, og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har.  
 
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.  
 
Forslaget oversendes kommunestyret for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 
 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i kommunen 
med en total ramme på kr 885.500, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon 
Midt-Norge.  
 
Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens 
reglement setter, og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har.  
 
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.  
 
Forslaget oversendes kommunestyret for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 
 
 
 
Sak 18/20 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 17.09.2020 18/20 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 



 
 
 
 
Sak 19/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 17.09.2020 19/20 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
Ingen saker tatt opp under eventuelt 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
Sak 20/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 17.09.2020 20/20 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

