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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til års- og møteplan for 2023.  
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise 

seg nødvendig.  
3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 

 
Vedlegg 
Årsplan 2023 - forslag 
 
Saksopplysninger 
For å kunne planlegge og 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 2023. Årsplanen viser kontrollutvalgets 
planer for sin virksomhet gjennom året og er utarbeidet på et overordnet nivå. Utkastet til 
årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av 
2023. 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.  
 
Kontrollutvalget har budsjettert med å gjennomføre 8 møter i 2023, og sekretariatet foreslår 
at det holdes 4 møter på våren og 4 møter på høsten. Det foreslås videre at utvalget 
fortsetter med onsdagsmøter med oppstart kl.09.00. Følgende datoer foreslås:  
  

• Onsdag 18. januar 
• Onsdag 1. mars 
• Onsdag 26. april (uttalelse til årsregnskapet) 
• Onsdag 7. juni 
• Onsdag 6. september 
• Onsdag 4. oktober 
• Onsdag 1. november 
• Onsdag 6. desember 

  
Kontrollutvalget kan løpende gjennom året vurdere om det er behov for å gjøre endringer i 
møteplanen.   
 
Konklusjon  
Forslag til års- og møteplan 2023 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. 
 
 


