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1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2019 for kontrollutvalget.
2. Årsplan 2019 for kontrollutvalget sendes kommunestyret til orientering.

Vedlegg
Årsplan 2019 for kontrollutvalget i Steinkjer kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget utarbeider årlig en plan for sitt arbeid. I møte den 17. oktober, sak 35/18 ga
kontrollutvalget innspill til årsplan for 2019.
Årsplanen som er utarbeidet redegjør for kontrollutvalgets formelle grunnlag og lister opp de
faste oppgavene knytte til kontroll og tilsyn, inkl. regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll. Denne årsplanen er laget ut fra en ny mal utarbeidet av Konsek Trøndelag
og er mindre omfattende enn de årsplaner som har vært utarbeidet for tidligere år. I vedlegg
til årsplanen ligger som tidligere møteplan for kommende år.
Møteplanen viser hvilke faste saker som skal behandles i kontrollutvalget til ulike tider av
året. I tillegg kommer saker kontrollutvalget får oversendt fra kommunestyret eller fra revisor,
tar opp på eget initiativ og saker kontrollutvalget tar opp på grunnlag av henvendelser
utenfra.
I møteplanen er det lagt opp til et felles møte med Verran den 20. mars. Dette er et ledd i å
følge sammenslåingsprosessen til nye Steinkjer kommune.
I løpet av neste år vil det bli lagt opp til besøk ved Steinkjer barneskole og Inn-Trøndelag
helse- og beredskapshus.
Kontrollutvalgets medlemmer har mulighet til å delta på lokale og nasjonale kurs og
konferanser. Det er ønskelig at alle deltar på FKTs årskonferanse i juni.
Det er lagt opp til 7 møter i 2019, men kontrollutvalget har mulighet til å avholde flere møter
ved spesielle behov.
Dette er den siste årsplanen som utarbeides for Steinkjer kommune. For noen av sakene
som står opplistet i planen vil det være kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune som har
ansvar for å behandle. Disse sakene er derfor markert med (X) i møteplanen.
Når det gjelder årsrapport for 2019 for kontrollutvalget i Steinkjer kommune legges det opp til
at denne behandles av utvalget i november, og oversendes til kommunestyrets siste møte i
desember.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Årsplanen som er utarbeidet redegjør for kontrollutvalgets formelle grunnlag og lister opp de
faste oppgavene knytte til kontroll og tilsyn, inkl. regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og

selskapskontroll. I tillegg kommer saker kontrollutvalget får oversendt fra kommunestyret
eller fra revisor, tar opp på eget initiativ og saker kontrollutvalget tar opp på grunnlag av
henvendelser utenfra.
Møteplanen viser møtedatoer og hvilke faste saker som skal behandles i kontrollutvalget til
ulike tider av året.
Årsplan med møteplan skal ikke vedtas av kommunestyret, men kan sendes kommunestyret
til orientering dersom kontrollutvalget ønsker det.

