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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapportene til orientering og legger dem frem for nytt kommunestyre med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering.
Vedlegg
Kontrollutvalgets virksomhet valgperioden 2015 - 2019
Rapportering på gjennomført forvaltningsrevisjon valgperioden 2015 - 2019
Rapportering på gjennomført selskapskontroll valgperioden 2015 - 2019
Saksutredning
Kontrollutvalget utøver tilsynsfunksjonen på vegne av kommunestyret. Av de mest sentrale
føringene som ligger til grunn for utvalgets arbeid er kommuneloven, forskrift om
kontrollutvalg og reglement for kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune.
Kontrollutvalget rapporterer løpende til kommunestyret om arbeidet de utfører, både gjennom
årsmeldinger og ved framleggelse av rapporter om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I
tillegg legges protokoller fra kontrollutvalgets møter frem for kommunestyret som referatsak.
Kontrollutvalgets virksomhet i årene 2015-2019 er oppsummert i en egen rapport.
Formålet med rapporten er fra kontrollutvalgets side å informere om utvalgets rolle og
funksjon, og at man på den måten kan gi føringer og signaler om lovmessige krav og om
formålet med sin egen virksomhet i valgperioden.
Rapporten inneholder innledningsvis en kort presentasjon av kontrollutvalget og
kontrollutvalgets rolle. Videre gir den en kortfattet oversikt over kontrollutvalgets oppgaver
slik de fremgår av de gjeldende bestemmelsene om tilsyn og kontroll i kommuneloven og i
forskriftene om revisjon og kontrollutvalg.
Som vedlegg til denne rapporten er det utarbeidet en oversikt over gjennomførte
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i perioden 2015 – 2019.
I oversikten er det gjort rede for problemstilling, rapportens konklusjon, revisors anbefalinger,
kontrollutvalgets vedtak og kommunestyrets vedtak, samt den administrative oppfølgingen av
kommunestyrets vedtak.
Rapportene er utformet på en måte som gjør den egnet til bruk som grunnlag for informasjon
om tilsyn og kontroll til nytt kontrollutvalg og nytt kommunestyre.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt rapport om utvalgets virksomhet i valgperioden
2015-2019, rapport om gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Eventuelle
forslag til endringer i rapportene som fremkommer i kontrollutvalgets møte, innarbeides før
de legges frem for endelig behandling i kommunestyret.

