Verdal kommune
Oversikt over kontrollutvalgets vedtak og oppfølging
Valgperioden 2019-2023
År
2020
2019 (etter valget)

Blått viser til forvaltningsrevisjon/selskapskontroller/undersøkelser
Grønt viser til rådmannen

2020
Dato
27/1

SAK

TITTEL

05/20 Godkjenning av
møteprotokoll

VEDTAK I KONTROLLUTVALGET
VERDAL
1. Referatsakene tas til orientering
2. Sekretær bes ta kontakt med rådmannen for å få
klarhet i bevilgninger fra
kommunen og oppfølging av disse.
1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for
planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA
utarbeide en helthetlig risikovurdering for
forvaltningsrevisjon til neste møte den 09.03.2020.
Dokumentet utarbeides innenfor en
ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet
innen 24.02.2020
1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for
planarbeidet beskrevet i
saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA
utarbeide en helthetlig risikovurdering for
eierskapskontroll til møte den 09.03.2020. Dokumentet
oversendes sekretariatet innen
24.02.2020
Behandling:
Eventuelt tas av sakskartet fra og med neste møte.
Vedtak:
(Ingen vedtak fattet i saken)
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget,
27.01.2020, godkjennes

06/20 Referatsaker 09.03.2020

Referatsakene tas til orientering

Ja

07/20 Forvaltningsrevisjon
Hjemmetjenesten - Prosjektplan

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for
prosjektet

Ja
Se KU sak

01/20 Referatsaker 27.01.2020

02/20 Plan for
forvaltningsrevisjon - bestilling av
risiko og vesentlighetsvurdering

03/20 Plan for eierskapskontroll bestilling av risiko og
vesentlighetsvurdering

04/20 Eventuelt

9/3

Følges
opp:

Ferdigbehandle
t
Ja
Pkt 2, se KU
8/20
Ja
Se KU 9/20

Ja
Se KU 10/20

Ja

Ja

08/20 Orientering til
kontrollutvalget - Bevilgninger til
private lag og foreninger

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Ja

09/20 Plan for
forvaltningsrevisjon - Risiko- og
vesentlighetsvurdering

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et
utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte,
basert på revisors risiko- og
vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet
frem i møtet 2.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende
områder/tema:
Rødt:
• Økonomi
• Finans
• Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
• Arkiv
• Kvalitet i skolen
• Legevakt
• Barnevern
• Eiendomsforvaltning
• Hjemmetjenesten
•
Gult:
• Offentlige anskaffelser
• IKT
• Kvalitetssikring
• Pedagognorm og bemanningsnorm i barnehager
• PPT
• Økonomisk sosialhjelp
• Sykehjem
• Rusomsorg
• Flyktninger
• Tilsyn
• Samferdsel

Ja
KU sak 16/20

11/20 Godkjenning av
møteprotokoll

Rådmannens presentasjon (lysark) vedlegges
protokollen
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et
utkast til plan for eierskapskontroll til
neste møte, basert på revisors risiko- og
vesentlighetsvurdering og de innspill som er
kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:
• Innherred Interkommunale legevakt IKS
• Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
• Tindved Kulturhage AS
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget,
09.03.2020, godkjennes

Referatsaker

Referatsakene tas til orientering

Ja

13/20 Verdal kommunes
årsregnskap og årsberetning
2019 - Kontrollutvalgets uttalelse

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som
kontrollutvalgets uttalelse til
kommunens årsregnskap 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret,
med kopi til formannskapet,
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til
orientering
Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til
orientering

Ja

10/20 Plan for Eierskapskontroll Risiko og vesentlighetsvurdering

27/4

14/20 Orientering fra rådmannen
- COVID19/Korona-pandemien
15/20 Rapport anskaffelse av bil Rådmannens tilbakemelding

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til
orientering
2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra
rådmannen i oktober om bl.a. status for
hvilke rammeavtaler som er inngått og hvilke som er
under arbeid

JA
Se KU sak 17/20

JA

Ja
Ny
orienteri
ng i
oktober
2020

Delvis

16/20 Plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2024

17/20 Plan for eierskapskontroll
2020-2024

18/20 Henvendelse til
kontrollutvalget - Ordningen med
brukerstyrt personligassistanse
19/20 Forum for kontroll og tilsyn
- medlemskap

20/20 Godkjenning av
møteprotokoll 27.04.20

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon
2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1) Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
2) Arkiv
3) Hjemmetjensten
4) Kvalitet I skolen
I uprioritert rekkefølge, alfabetisk:
• Barnevern
• Eiendomsforvaltning
• Finans
• Legevakt
• Økonomi
2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i
planen.
Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 20202024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
1. Tindved kulturhage AS
2. Innherred Interkommunale legevakt IKS
3. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i
planen
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om
kommunens ordning med brukerstyrt
personlig assistanse (BPA)
1. Verdal kommunes kontrollutvalg vedtar å melde seg
inn i Forum for kontroll og
tilsyn med virkning fra 1.1.2020.
2. Medlemskontingenten for 2020 belastes konto
11950.
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget,
27.04.2020, godkjennes

Ja
KST sak 45/20

Ja
KST 46/20

Orienteri
ng i juni
2020
Ja

Ja

21/20 Undersøkelse
Hjemmetjenesten - Statusrapport

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget utsetter oppstart av prosjektet til
etter at arbeidstilsynet har mottatt og svart ut
kommunens tilbakemelding på påleggene.
3. Kontrollutvalget ber revisor følge opp saken, og
orientere kontrollutvalget så snart arbeidstilsynet har
kvitert ut forholdene

Utsatt
oppstart
Revisor
følger
opp

2019
Dato
25/11

SAK

TITTEL

33/19

Presentasjon av revisjonen Revisjon Midt-Norge SA
Strategi og status
regnskapsrevisjon 2019
Presentasjon av sekretariatet Konsek Trøndelag IKS
Kontrollutvalget - Funksjon, rolle
og oppgave
Forslag til budsjett for
kontrollarbeid i 2020 med
økonomiplan for 2021-2023

34/19
35/19
36/19
37/19

38/19

Kontrollutvalgets årsplan for 2020

39/19

Bestilling - Undersøkelse av
hjemmetjenesten

40/19
41/19

Referatsaker
Eventuelt

VEDTAK I KONTROLLUTVALGET
VERDAL (Valgperioden 2019-2023)
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til
orientering.
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering

Følges
opp:

Ferdigbehandle
t
Ja
Ja

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Ja

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Ja

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag
for 2020 med økonomiplan for 2021 -2023 med en
totalramme på kr. 1 695 000 kroner.
Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger
innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 143 tredje ledd til kommunestyret, jf. forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 2.
Kontrollutvalget slutter seg utkast til kontrollutvalgets
årsplan for 2020 og vedtar med dette følgende
møtedatoer for kontrollutvalget:
• 27. januar.
• 27. april.
• 15. juni.
• 31. august.
• 26. oktober.
• 30. november.
Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse fra RMN om
arbeidsmiljøet og tjenestetilbudet i hjemmetjenesten er
forsvarlig.
Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan
til kontrollutvalgets neste møte.
Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering
Ingen vedtak fattet

Ja
Se KST119/19

Ja

Ja
Se KU-møte 9/32020, sak 7/20
Ja
Ja

42/19

Godkjenning av møteprotokoll

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra
kontrollutvalgets møte, den 25.11.2019

Ja

