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Kontrollutvalgets årsrapport 2018

Vedlegg
1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018
2 Årsrapport Verran 2018 signert

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 28.02.2019
Ingen fra Kontrollutvalget og heller ikke kontrollutvalgets sekretariat var til stede i Kommunestyret og
kunne svare på spørsmål.
Det ble fremmet et forslag om at saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Enstemmig vedtatt ble:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Vedtak i Kommunestyret - 28.02.2019
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Behandling i Kommunestyret - 27.03.2019
Helen Fines, leder i Kontrollutvalget var til stede og svarte på de 2 spørsmålene som ble stilt i
Kommunestyret i februar da saken ble utsatt pga at ingen fra Kontrollutvalget var til stede.
De to spørsmålene var:
1. Blir det gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll ihht vedtatte planer for 2016 – 2019.
2. Hvorfor ble sak 17/18 - Henvendelse til kontrollutvalget vedr. Rådet for funksjonshemmede avvist/ikke fulgt opp av Kontrollutvalget.
Dag Ivar Borg, AP fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber Kontrollutvalget foreta en undersøkelse på bakgrunn av de spørsmål som er stilt i
henvendelsen til kontrollutvalget i KU-sak 17/18 «Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende rådet for
funksjonshemmede» før man trekker konklusjoner gjennom vedtak.
Tore Kristiansen, FrP sin habilitet ble tatt opp da han er leder i Rådet for funksjonshemmede.
Tore Kristiansen, FrP ble erklært inhabil og han fratrådte møtet.
Bjørn Skjelstad, SP ba om et gruppemøte kl. 17.50 og det ble innvilget.
Møtet satt igjen kl. 18:00.
Avstemming:
Det ble første stemt over Rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så stemt over forslaget fra Dag Ivar Borg, AP – forslaget fikk 6 stemmer og falt.
Tore Kristiansen, FrP tiltrådte møtet igjen.
Vedtak i Kommunestyret - 27.03.2019
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Verran kommune har behandlet sin årsrapport for 2018 i møte den 21.01.2019, sak
05/19. Det er gjort følgende vedtak i saken:
1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsrapport 2018
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at kommunestyret gjør
slikt vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering.
Det vises til vedlagte dokumenter.

