Kontrollutvalgets årsplan 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
29.10.2018

Saknr
27/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/188 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til årsplan for 2019, og fastsetter følgende møtedatoer:
ꞏ januar/februar
ꞏ mars
ꞏ mai
ꞏ september
ꞏ november

Vedlegg
Årsplan for kontrollutvalget i Verran kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget utarbeider årlig en plan for sitt arbeid. Årsplanen redegjør for
kontrollutvalgets formelle grunnlag og lister opp de faste oppgavene knytte til kontroll og
tilsyn, inkl. regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette dokumentet er
laget ut fra en ny mal utarbeidet av Konsek og er mindre omfattende enn de årsplaner som
har vært utarbeidet for tidligere år. I vedlegg 1 til årsplanen ligger som tidligere møteplan for
kommende år.
Møteplanen for 2019 viser hvilke faste saker som skal behandles i kontrollutvalget til ulike
tider av året. I tillegg kommer saker kontrollutvalget tar opp på eget initiativ, får oversendt fra
kommunestyret eller fra revisor, og saker kontrollutvalget tar opp på grunnlag av
henvendelser utenfra.
Kontrollutvalget må ifm møteplanen vurdere på hvilken måte de vil følge opp
sammenslåingsprosessen mellom Verran og Steinkjer, om kontrollutvalget ønsker å
gjennomføre et besøk ved kommunal enhet, og kontrollutvalgets prioritering av deltagelse på
kurs og konferanser i 2019.
På bakgrunn av tidligere erfaringer er det satt opp 5 møter i 2019. Kontrollutvalget har
mulighet til å avholde flere møter ved spesielle behov.
Årsplan med møteplan skal ikke vedtas av kommunestyret, men kan sendes kommunestyret
til orientering.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Forslaget til kontrollutvalgets årsplan med møteplan 2019 redegjør for utvalgets formelle
grunnlag og lister opp kontrollutvalgets faste oppgaver.
Kontrollutvalget må også legge inn i årsplanen hvordan de skal følge
sammenslåingsprosessen med Steinkjer, om utvalget ønsker å gjennomføre et besøk og om
prioriteringen av deltagelse på kurs og konferanser.
Fastsettelse av møtedatoer gjøres i møtet.

