Forslag til møteplan høsten 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.09.2018

Saknr
23/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
15/97 - 21
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møter for høsten 2018:
•
•
•

Onsdag 12. september (erstatter møtet 29. august)
Onsdag 7. november (erstatter møtet 10. oktober)
Onsdag 5. desember (vedtatt tidligere i sak 28/17)

Møtestart er kl. 9.
Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av høsten.
Saksutredning
I sak 28/17 ble datoene for kontrollutvalgets møter i 2018 vedtatt. Etter dialog med utvalget i
forkant av møtet den 12. september ble det besluttet å flytte på to av høstens møter fordi de
opprinnelige datoene kolliderer med andre aktiviteter og kurs i regi av Konsek (se foreslåtte
datoer i innstilling).
Tidspunktene for møtene bør ta hensyn til kommunestyrets møter. Sekretariatet bør ha
tilstrekkelig tid til saksutredning og kontrollutvalget tilstrekkelig tid til å behandle saker før de
oversendes kommunestyret. Videre legges møtene utenom kurs og samlinger for
kontrollutvalgsmedlemmene.
Erfaringsmessig har det vært hensiktsmessig å legge møtene til onsdager, da kommunens
øvrige utvalg og styret avholder møter tirsdager og torsdager.
Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av høsten.
I høst er det foreløpig planlagt at disse sakene skal opp:
Onsdag 12. september:
• Enhetsbesøk Kapto AS
• Behandle forvaltningsrevisjon av læringsmiljø i grunnskolen
• Behandle forslag til budsjett for kontrollutvalg og revisjon for 2019
Onsdag 7. november:
• Enhetsbesøk Rossvollheimen helse- og omsorgssenter
• Ny orientering fra rådmannen om implementering av GDPR
Onsdag 5. desember:
• Vedta møteplan for 2019
• Avtaler om gjennomføring av forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon
• Orientering om planer for regnskapsrevisjon
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta forslag til møteplan for høsten 2018.

