
  
Årsplan 2022  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Åfjord kommune 08.11.2021 36/21 
 
Saksbehandler Karoline Lorentzen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/20 - 11 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2022 for kontrollutvalget 
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2022: 

· 31.01.2022 
· 21.03.2022 
· 23.05.2022 
· 05.09.2022 
· 03.10.2022 
· 07.11.2022 

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen dersom dette skulle 
vise seg nødvendig.  

3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.  

 
Vedlegg 
Årsplan - forslag 
 
Saksopplysninger 
For å kunne planlegge å gjennomføre kontrollarbeidet på en best mulig måte er det 
nødvendig å fastsette en årsplan og møtedatoer for kontrollutvalget. 
 
Vedlagt følger sekretariatets forslag til årsplan for 2022. Årsplanen viser kontrollutvalgets 
planer for sin virksomhet gjennom året og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen er ikke 
en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. I tillegg til de planlagte sakene kan 
det komme saker fortløpende fra kommunestyret, revisor, henvendelser fra innbyggere/andre 
eller saker som kontrollutvalget tar opp på eget initiativ. Kontrollutvalget må derfor ha rom for 
å omprioritere og ellers ta opp saker som ikke er oppført i planen.  
 
Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret. Møteplan for 
kommunestyret og formannskapet vil først bli vedtatt av formannskapet etter kontrollutvalgets 
siste møte i november. På bakgrunn av dette så har kontrollutvalgets sekretariat så langt det 
har latt seg gjøre tatt utgangspunkt i kommunestyrets, formannskapets og kontrollutvalgets 
møtedatoer i 2021 ved oppsett av møtedatoer for 2022.  
Kontrollutvalget har budsjettert med å gjennomføre 6 møter i 2022, og sekretariatet foreslår 
at det holdes 3 møter på våren og 3 møter på høsten. Kontrollutvalget kan løpende gjennom 
året vurdere om det er behov for endringer i møteplanen.  
 
Årsplanen vedtas av kontrollutvalget selv og sendes kommunestyret til orientering. 
 
Vurdering 
Forslag til årsplan 2022 legges frem for kontrollutvalget til behandling og anbefales vedtatt 
med de endringer som kontrollutvalget selv finner nødvendig. Sekretariatet anbefaler at 
utvalget sender planen til kommunestyret for å holde det orientert om aktiviteten.  
 
 



 


