STEINKJER KOMMUNE

Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
Saker:

17. mars 2016
Kl. 09.00 – 10.15 Behandling av saker
Kl. 10.30 – 13.30 Besøk i Flyktningtjenesten
Fylkets Hus, møterom Glassburet
008/16 – 010/16

Av 5 medlemmer møtte 4.
Følgende medlemmer møtte
Kari Anne Susegg Kvarving
Kai-Jørgen Lorvik
Eirik Forås
Pål Marius Aarlott Ertsås
May Britt Lagesen meldte forfall.
Varamedlem kunne ikke møte.
Nestleder Kari Anne Susegg Kvarving ledet møtet.
Andre
Per Helge Genberg, KomSek Trøndelag IKS
Terje Wist, KomRev Trøndelag IKS
Unni Romstad, KomRev Trøndelag IKS

Merknader
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.
Etter behandling av sakene besøkte kontrollutvalget Flyktningtjenesten og hadde møter med
ledelse og ansatte.

Underskrifter

Kari Anne Susegg Kvarving

Pål Marius Aarlott Ertsås

Kai-Jørgen Lorvik

Eirik Forås

SAKLISTE
Sak nr.
008/16
009/16
010/16

Sakstittel
Referatsak
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
Skatteoppkreverfunksjonen 2015
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SAK 008/16
REFERATSAK
Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar referatet til orientering.
Behandling:
Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
Kontrollutvalget tar referatet til orientering.

SAK 009/16
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Steinkjer
kommune, og tilrår disse 5 prosjektene i uprioritert rekkefølge :
……………
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:
1.Kommunestyret vedtar ”Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -– 2019” med disse
5 prosjektene i uprioritert rekkefølge:
……………
2.Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rulleringer og endringer av planen
innenfor planperioden.
Behandling:
Forvaltningsrevisor orienterte.
Forslag i møtet
1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Steinkjer
kommune, og tilrår disse 6 prosjektene i uprioritert rekkefølge :
- Elevenes psykososiale miljø
- Tidlig innsats og samhandling, skole og barnehage
- Sykefravær
- Investeringsprosjekt; planlegging og økonomistyring
- Kvalitet i omsorgstejenesten
- Rutiner for tildeling; bolig- og tildelingskontoret
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:
1.Kommunestyret vedtar ”Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -– 2019” med disse
6 prosjektene i uprioritert rekkefølge:
- Elevenes psykososiale miljø
- Tidlig innsats og samhandling, skole og barnehage
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Sykefravær
Investeringsprosjekt; planlegging og økonomistyring
Kvalitet i omsorgstejenesten
Rutiner for tildeling; bolig- og tildelingskontoret

2.Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rulleringer og endringer av planen
innenfor planperioden.

Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Steinkjer
kommune, og tilrår disse 6 prosjektene i uprioritert rekkefølge :
- Elevenes psykososiale miljø
- Tidlig innsats og samhandling, skole og barnehage
- Sykefravær
- Investeringsprosjekt; planlegging og økonomistyring
- Kvalitet i omsorgstejenesten
- Rutiner for tildeling; bolig- og tildelingskontoret
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:
1.Kommunestyret vedtar ”Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -– 2019” med disse
6 prosjektene i uprioritert rekkefølge:
- Elevenes psykososiale miljø
- Tidlig innsats og samhandling, skole og barnehage
- Sykefravær
- Investeringsprosjekt; planlegging og økonomistyring
- Kvalitet i omsorgstejenesten
- Rutiner for tildeling; bolig- og tildelingskontoret
2.Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rulleringer og endringer av planen
innenfor planperioden.

SAK 010/16
SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2015
Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015 til
orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Steinkjer kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret.
4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015 til
orientering.
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Steinkjer kommune til orientering.
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Behandling:
Forslag i møtet
Ingen
Avstemming
Enstemmig
Endelig vedtak
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015 til
orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Steinkjer kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret.
4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015 til
orientering.
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Steinkjer kommune til orientering.
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