Innspill til årsplan 2021
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.10.2020

Saknr
43/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/90 - 11
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn i
utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2021.
Vedlegg
Organisasjonskart pr oktober 2020
Saksopplysninger
Kontrollutvalget arbeids- og ansvarsområde er bredt, og utvalget skal årlig utarbeide en
årsplan med møteplan for sin samlede virksomhet. Årsplanen skal ta utgangspunkt i lov og
forskrift, vedtatte planer for kontrollarbeidet (plan for hhv. forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll), eget reglement og føringer fra kommunestyret.
Denne saken er derfor ment for å få innspill til saker ut over dette, og de faste sakene drøftes
derfor ikke nærmere her bortsett fra årsoppgjørssaken.
Årsoppgjøret:
Kommunestyret behandler årsregnskap og årsberetning for kommunen under møte i mai.
Kommunens lovbestemte frist i forhold til regnskapsavleggelse er 22. februar, og
årsberetning 31. mars.
Når regnskapet er revidert (frist iht kommuneloven er 15. april) skal kontrollutvalget avgi
uttalelse til kommunens årsregnskap. Uttalelsene skal ligge ved når formannskapet avgir sin
innstilling til kommunestyret.
Ut fra kalenderen ser det derfor ut til at kontrollutvalget må ha sitt møte i slutten av april eller
en av de første dagene i mai.
Orienteringer fra administrasjonen:
Dersom det er ønskelig av hensyn til behov for saksopplysninger, kan kontrollutvalget
innkalle kommunedirektøren i forbindelse med behandling av saker i møtene.
Kommunedirektøren og økonomisjef bør være til stedet i kontrollutvalgets møte når regnskap
og årsberetning for foregående år behandles.
Kontrollutvalget kan også be om orienteringer på ulike fagområder for å øke kunnskapen om
disse, uten at det nødvendig vis er knyttet til en spesifikk kontrollsak.
Besøk ved kommunal virksomhet/enhet
Besøk ved kommunale virksomheter/enheter er ofte benyttet for kontrollutvalget til å gjøre
seg bedre kjent med kommunen. Kontrollutvalget har derfor tidligere lagt inn årlige besøk
ved kommunale virksomheter/enheter. Kontrollutvalget har tidligere uttrykt at de ønsker dette
også i 2021, men det må tas hensyn til den pågående pandemien.
I forhold til normale saksmengder er ofte møte i juni og oktober egnede måneder til dette.

Kommunens organisasjonskart er vist i vedlegg.
Kurs og konferanser
Kontrollutvalget må vurdere deltagelse på kurs og konferanser. Av foreløpige kjente tilbud
innenfor kontrollarbeid i 2021 nevnes her:
· NKRF kontrollutvalgskonferanse 21.-22. april på Gardermoen,
· FKT kontrollutvalgskonferanse 1.-2. juni i Ålesund
· Konsek-dagen i oktober/november

Kontrollutvalgets budsjettforslag er dimensjonert slik at flere medlemmer kan delta på kurs
og konferanser innenfor kontrollarbeid både lokalt og nasjonalt. Det er også mulig å vurdere
studietur.
Kontrollutvalget kan også komme med ønsker om opplæring på spesifikke områder
tilrettelagt for eget kontrollutvalg. (Eksempel kan være innenfor økonomi – regnskap,
budsjett, offentlig anskaffelser, fagtema knyttet til bestilte forvaltningsrevisjoner el. annet.)
Møter
Det legges opp til 7 møter i 2021, 4 møter første halvår og tre møter andre halvår.

Vurdering
En del av kontrollutvalgets aktivitet er fastlagt iht til lov, forskrift, planer, eget reglement og
ev. føringer fra kommunestyret. I tillegg står utvalget fritt til å legge opp egen aktivitet.
Sekretær ber derfor om innspill til årsplan med møteplan for 2021.
a. Har kontrollutvalget merket seg spesielle fokusområder de vil prioritere å følge
opp/ fokusere på i 2021.
b. Har kontrollutvalget ønsker om å invitere kommunedirektøren til å orientere
kontrollutvalget på spesielle områder.
c. Har kontrollutvalget ønsker om å besøke en eller to virksomheter, i så fall
hvilke(n) virksomhet(er), og tidspunkt på året
d. Om kontrollutvalgets prioritering av deltagelse på kurs og konferanser
e. Om kontrollutvalget ev. ønsker å gjennomføre en studietur, og i så fall når, hvor
og ønsket innhold.
f. Om kontrollutvalget ønsker ytterligere opplæring innenfor utvalgte
område(r)/tema.
g. Andre innspill til hva kontrollutvalget ønsker å fokusere på i 2021 ut over de
faste oppgavene
h. Tidspunkt for møter

Endelig årsplan med møteplan for 2021 vil bli fremmet for kontrollutvalget i møtet 30.
november.

