
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 
 
Arkivsak:  
Møtedato/tid: 15.11.2022  kl12:00-14:30 
Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Jorunn Staldvik Solberg  
Roger Hanssen  
Helen Jønsson  
Marianne Ornæs  

 
Forfall: 

 

Rune Skåren – Ikke møtt  
 
 
Andre tilstede: 
Kommunedirektøren, økonomisjef, regnskapsrevisor, forvaltningsrevisor og kontrollutvalgets 
sekretær 
 
 
 
Merknader:Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
19/22 Referatsaker 
20/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens økonomi og 

budsjettarbeidet 
21/22 Statusrapport fra revisor 
22/22 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 
23/22 Eventuelt 
24/22 Godkjenning av møteprotokoll 
25/22 Regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet og revisjonsstrategien for 

2022 
 
 
 
 
  



Sak 19/22Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 15.11.2022 19/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Sak 20/22Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens 
økonomi og budsjettarbeidet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 15.11.2022 20/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
Sak 21/22Statusrapport fra revisor 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 15.11.2022 21/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
Behandling: 
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. 
  
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber revisor vurdere hvorvidt Joma Eiendom AS er avhendet i henhold 

til aksjeloven og eventuelle andre aktuelle krav og føringer.  
3. Kontrollutvalget vil ta stilling til hvorvidt utvalget vil gi revisor en tilleggsbestilling når 

revisors rapport foreligger. 



  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber revisor vurdere hvorvidt Joma Eiendom AS er avhendet i henhold 

til aksjeloven og eventuelle andre aktuelle krav og føringer.  
3. Kontrollutvalget vil ta stilling til hvorvidt utvalget vil gi revisor en tilleggsbestilling når 

revisors rapport foreligger. 
  
 
 
Sak 22/22Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 15.11.2022 22/22 

 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets års- og møteplan for 
2023" for sin virksomhet i 2023. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets års- 
og møteplan for 2023. 

  
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Sekretær ga en kort orientering og svarte på spørsmål. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
  

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets års- og møteplan for 
2023" for sin virksomhet i 2023. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets års- 
og møteplan for 2023. 

  
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 til orientering. 
 
 
Sak 23/22Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 15.11.2022 23/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 



 
Behandling: 
Rutiner og regler for melding av forfall og inhabilitet ble diskutert. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 
Sak 24/22Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 15.11.2022 24/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte godkjennes. 
 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte godkjennes. 
 
 
Sak 25/22Regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet og 
revisjonsstrategien for 2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 15.11.2022 25/22 

 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen 
uavhengighet til orientering. 

2. Kontrollutvalget tar revisjonsstrategien til til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen 
uavhengighet til orientering. 

2. Kontrollutvalget tar revisjonsstrategien til til orientering. 
 
 


	Sakliste:

