Forslag til møteplan våren 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.11.2018

Saknr
43/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/120 - 32
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møter for våren 2019:
•
•
•

Onsdag 6. mars
Onsdag 24. april
Onsdag 19. juni

Saksutredning
Kontrollutvalget må vedta møtetidspunkt for våren 2019. Frøya har vanligvis tre møter i
halvåret. Kontrollutvalgets møter bør ta hensyn til kommunestyrets møter. Formannskapet og
kommunestyret har møter på henholdsvis tirsdager og torsdager, og kontrollutvalget har sine
møter på onsdager for å unngå kollisjon. Videre legges møtene utenom skoleferier, kurs og
samlinger for kontrollutvalgsmedlemmene.
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å avgi uttalelse om årsregnskapet før
formannskapets og kommunestyrets behandling, jf. kontrollutvalgsforskriften § 7. Utvalgets
uttalelse skal være avgitt før vedtak i kommunestyret. Revisjonen har frist til den 15. april
med å levere revisjonsberetning. Kopi av uttalelsen skal være sendt formannskapet tidsnok
til at det kan tas hensyn til den før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret.
I Frøya blir det tatt sikte på å behandle regnskapet i formannskapet tidlig i mai, som følge av
dette legges det opp til et møte i kontrollutvalget den 24. april, og kontrollutvalget avgir
uttalelse til årsregnskapet i dette møtet.
Kontrollutvalget vedtar følgende møter for våren 2019:
•

Onsdag 6. mars
o Vedta plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 2019-2020
o Orientering om vedtaksoppfølging i kommunen.
o Ny orientering fra rådmannen om slamhåndtering i kommunen

•

Onsdag 24. april
o Avgi uttalelse til årsregnskapet i Frøya kommune,
o Behandle rapport fra forvaltningsrevisjon om Helhetlig innsats for barn og
unge
o Orientering fra rådmannen om oppfølging av vedtak etter forvaltningsrevisjon
av Økonomistyring i investeringsprosjekter

•

Onsdag 19. juni
o Vedta møteplan for andre halvår 2019

Møtestart er kl. 10.
Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av våren.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta forslag til møteplan for våren 2019.

