
 
Forslag til møteplan for kontrollutvalget 
Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 19.12.2022 42/22 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 20/141 - 52 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til møteplan for 2023 og sender den til kommunestyret til 
orientering. 
 
Vedlegg 
Møteplan for kontrollutvalget i Heim 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har seks møter årlig, men har avholdt 7 møter innenfor de rammer avsatt til 
sekretariatstjenester og godtgjøring til kontrollutvalgets medlemmer.  
  
Enkelte av utvalgets faste oppgaver skjer til bestemte tider i løpet av året, mens 
informasjonsinnhenting i form av virksomhetsbesøk og orienteringer fra administrasjonen kan 
gjøres når det passer med andre aktiviteter. 
  
En av kontrollutvalget oppgaver er å påse at kommunens regnskaper blir betryggende 
revidert og at økonomiforvaltningen er i samsvar med lover og regler. Dette skjer gjennom 
informasjon fra kommunen og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor gjennom året. Sakene er 
satt opp først på planen og nummerert fra a) til d). Kun ved skifte av oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor, vil sak om revisors uavhengighetserklæring, bli aktuelt. 
  
Møteplan for 2023 er et forslag til møtedatoer med forslag til planlagte aktiviteter, se vedlegg 
for ytterligere detaljer. Forslaget til saker er langt på nær uttømmende og oppgir kun de 
lovpålagte saker samt andre viktige saker som allerede er kjent skal opp til behandling. 
  
Vurdering og konklusjon  
Møteplanen vedtas av kontrollutvalget selv og justeres ved behov. neste år er valgår og det 
kan bli valgt inn nye medlemmer i kontrollutvalget. Sekretariatet foreslår derfor at det nye 
kontrollutvalget får anledning til å holde to møter etter konstituerende kommunestyret for å bli 
kjent med oppgavene og komme inn i rollen som medlem av kontrollutvalget. 
  
Sekretariatet har ikke lagt inn forslag om virksomhetsbesøk i 2023 fordi det erfaringsmessig 
må planlegges tettere opp til de planlagte aktivitetene for av- og påtroppende kontrollutvalg. 
  
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til den vedlagte årsplanen, eventuelt 
foreta nødvendige justeringer, og sende den til kommunestyret til orientering. 
  
  
  
 
 


