Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Lierne kommune
Møtedato/tid:

05.11.2018 kl. 10:00 - 13.00

Møtested:

Kommunehuset / kommunestyresalen

Møtende medlemmer:
Arnodd Lillemark
Oddny Aagård Aamo
Tore Solstad
Nils Vidaar Bratlandsmo
Forfall:
Tilstede:
Rådmann Karl Audun Fagerli sak 15/18
Arkivsak: 18/475
Merknader:
Godkjenning av protokoll fra 10.september
Godkjenning av innkalling.
Tilleggs sak nr.5 under referater i sak 16/18. melding om politisk vedtak – selskapskontroll
Lierne utvikling AS.
Møte ble lukket under deler av sak 15/18 orientering fra rådmannen jf. Kommuneloven § 31.2
Leder orienterte fra Konsek konferansen sak 16/18.
Sakliste:
Saksnr.
15/18
16/18
17/18
18/18

Saktittel
Orientering fra rådmannen 05.11.2018
Referatsaker 05.11. 2018
Økonomiplan budsjett for kontrollutvalg 2019
Årsplan 2019

Sak 15/18 Orientering fra rådmannen 05.11.2018
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
05.11.2018

Saknr
15/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Behandling:
1. Rådmannen orienterte godt om kriteriedata og praksis ved innrapportering
/registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemmede i kommunen.
2. Møte ble lukkes under deler av sak 15/18
Kommuneloven § 31.3

Vedtak:
Rådmannens orientering tas til følge.

Sak 16/18 Referatsaker 05.11. 2018
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
05.11.2018

Saknr
16/18

Kontrollutvalgssekretariatets instilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
1. Tolga – saken – Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av skylda?
2. Rapport – Mange barnehager har for få voksne.
3. Praktisering av varslingsreglene er utfordring.
4. Leder orienterte fra Konsek konferansen.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 17/18 Økonomiplan budsjett for kontrollutvalg 2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

1.

Kontrollutvalgssekretariatets

Møtedato
05.11.2018

Saknr
17/18

innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og
tilsynsvirksomheten i kommunen, med en total ramme på kr. 591.403.- Budsjettforslaget tar

ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
2.

Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.

Behandling:

Vedtak:

1.Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og
tilsynsvirksomheten i kommunen, med en total ramme på kr. 591.403.- Budsjettforslaget tar ikke
høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.

3.

Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.

Sak 18/18 Årsplan 2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
05.11.2018

Saknr
18/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2019.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:
I møte ble det foreslått endringer ved bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. Enstemmig
ønske om et forvaltningsprosjekt av flykningertjenesten.
Kommunestyre har delegert til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.
Omforent vedtak:
1.
Kontrollutvalget vedtar Årsplan for 2019 med følgende endringer:
2.
Flykningertjenesten prioriteres som neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Den uprioriterte listen endres til:
– Flykningtjenesten
– Organisasjonsutvikling
– Internkontroll
– Vedlikehold av kommunal eiendom
– Felles lønningskontor Indre Namdal
3. Kontrollutvalgets årsplan og endring plan forvaltningsrevisjon oversendes
kommunestyret til orientering.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar Årsplan for 2019 med følgende endringer:
2. Flykningertjenesten prioriteres som neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Den uprioriterte listen endres til:
- Flykningertjenesten.
- Organisasjonsutvikling
- Internkontroll
- Vedlikehold av kommunal eiendom
- Felles lønningskontor Indre Namdal
3. Kontrollutvalgets årsplan og endring plan forvaltningsrevisjon oversendes
kommunestyret til orientering.

