Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Grong kommune
Arkivsak:

21/312

Møtedato/tid:

14.02.2022 kl. 09:00 – 14.00

Møtested:

Kommunehuset, møterom 2.

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Jorunn Sund på telefon 959 85 828, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 07.02.2022

Vigdis Linmo (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Jorunn Sund
førstekonsulent
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA
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02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22
08/22

Sakstittel
Orientering fra kommunedirektør
Kontrollutvalgets års- og møteplan 2022
Kontrollutvalgets årsrapport 2021
Revisors uavhengighetserklæring
Revisjonsstrategien for 2021
Referatsaker 14.02.2022
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll 14.02.2022.

Orientering fra kommunedirektør
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
14.02.2022

Saknr
01/22

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/5 - 17
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Saksopplysninger
· Budsjettprosess / økonomi.
· Covid situasjonen
· Eierskapsmelding
Nytt i kommuneloven § 23–6. for 2021 er at kontrollutvalget har rett til å varsles, være til
stede i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer. Administrasjonen oppgir
kontrollutvalgets leder i Grong Vigdis Lindmo vigdis.linmo@ntebb.no som kontaktperson og
post@konsek.no

Konklusjon
Den gitte informasjon anbefales tatt til orientering om ikke kontrollutvalget selv bestemmer
noe annet ut fra opplysninger og spørsmål i møtet.

Kontrollutvalgets års- og møteplan 2022
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
14.02.2022

Saknr
02/22

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/4 - 11
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022.
Vedlegg
Års- og møteplan 2022
Saksopplysninger
Kontrollutvalget må vedta en års- og møteplan for 2022. Utvalget har budsjett til fem møter
årlig, sekretariatet foreslår tilsvarende antall møter også neste år. Sekretariatet har laget et
forslag til års- og møteplan, se vedlegg. Listen over saker i årsplanen er ikke uttømmende.
Kontrollutvalget har hele kommunen som sitt arbeidsområde, i tillegg har det ansvar for å
kontrollere kommunens eierskap. For å bli bedre kjent med arbeidsområdet har sekretariatet
lagt opp til et besøk i kommunale virksomheter/selskaper som kommunen har eierskap i.
Kontrollutvalget kan ta endelig stilling til hvilke besøk det vil gjennomføre i første møte i
2022.
Konklusjon
Sekretariatet legger fram forslag til års- og møteplan til diskusjon, eventuelle endringer kan
gjøres i møtet.

Vedlegg:

Års- og møteplan for kontrollutvalget 2022
Aktiviteter/saker
Referatsaker
Orientering fra rådmannen (etter
behov)
Orientering fra ordfører ( etter
behov og mulighet for ordfører)
Årsmelding for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets uttalelse om
årsregnskap og årsberetning
Bestilling, forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll
Prosjektplan, forvaltningsrevisjon/
Eierskapskontroll.

18.
februar
X
X
X

22.
mars
X
X
X

03.
mai
X
X
X

27.
september
X
X
X

29.
november
X
X
X

X
X

Rapport, forvaltningsrevisjon/
Eierskapskontroll.
-

Eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon
IKT Indre Namdal IKS
Forvaltningsrevisjon offentlige
anskaffelser

Budsjett for kontrollutvalget
Etterlevelseskontroll
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
Revisjonsstrategi
Års- og møteplan
Virksomhetsbesøk
Henvendelser fra publikum (Etter
innbygger ønske/behov)

X

X

X
X
X
X
X
X

Kontrollutvalgets årsrapport 2021
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
14.02.2022

Saknr
03/22

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/7 - 4
Forslag til vedtak
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til orientering
Vedlegg
Årsrapport 2021
Saksopplysninger

I følge kommunelovens § 22-1 har kommunestyret det øverste ansvar for å
kontrollere kommunens virksomhet. Til å forestå den løpende kontroll på sine vegne,
velger kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 23-1.
Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses
på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i rapporter til kommunestyret. Men
det som oversendes kommunestyre skal legges frem for kommunestyre, dette kan
ikke velges bort eller diskuteres.
Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i
løpet av året og er således viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn utvalget
utøver på kommunestyrets vegne. Alle møteinnkallinger med saksdokumenter er
sendt ordfører og rådmann. Dette fungerer som en fortløpende informasjon til
kommunen og det politiske miljøet. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets
møter. Ut fra tidligere praksis er det også for 2021 utarbeidet en årsrapport til
kommunestyret der det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet
og aktivitet i 2021.
Konklusjon

Årsrapporten anbefales oversendt kommunestyret med forslag om at kommunestyret
tar kontrollutvalgets årsrapport 2021 til orientering.

Kontrollutvalgets
årsmelding 2021
Grong kommune
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1.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

1.1

Kontrollutvalgets sammensetning i 2021

Alle kommuner skal ha et kontrollutvalg valgt av kommunestyret 1.Kontrollutvalget er
kommunestyrets kontrollorgan, og skal føre løpende kontroll med den kommunale
forvaltning.
Medlemmer

Vigdis Lindmo
Ottar Egil Heia
ElenLeksås
Ola Marius Amdal
Ivar Grong

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Varamedlemmer
(i henhold til liste)
Jonas Vie
Laila Domås

Kommunestyrets representant i kontrollutvalget er Ottar Egil Heia
Kontrollutvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i
kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom kjønnene er ivaretatt

1.2

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget er vedtatt kommunestyret 2.
Kommunestyret 3 har åpnet for at kontrollutvalgets møter også kan gjennomføres som
fjernmøter i spesielle tilfeller. Dette avgjøres av kontrollutvalgets leder.

1.3

Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre kontroll med den kommunale forvaltningen på
vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:

•
•
•
•
•
•

Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende
måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp.
Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på risiko og
vesentlighetsvurdering, følge og rapportere resultatet til kommunestyret.
Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen
av kommunens interesser i selskaper, og rapportere resultatet til kommunestyret.
Vedtak – Påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av
revisjonsrapporter blir fulgt opp
Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.
Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen.

Jf. kommuneloven § 23.1
Sak XX, dato XX
3 Sak XX, dato XX
1
2

Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utføre kontrollarbeidet på vegne av
kommunestyret, for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at
politiske vedtak blir fulgt opp.
I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, ta opp forhold som kan oppfattes som uønskede
eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.
Kommunestyret kan be kontrollutvalget utføre konkrete kontrolloppgaver på sine vegne.

1.4

Kontrollutvalgets ressurser

1.4.1 Sekretariat
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, der kommunene er en av
deltagerne/eierne sammen med 28 4 andre kommuner og fylkeskommunen.
Sekretariatet utreder saker, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av
møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt følger opp
vedtak.
I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom kontrollutvalget og revisjonsselskap,
og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.
1.4.2 Revisjon
Kommunen er medeier i Revisjon Midt-Norge SA. Kommunen har avtale om levering av
samtlige revisjonstjenester der.
1.4.3 Økonomi
For å kunne utføre sin lovpålagte kontrollfunksjon på en god måte er det viktig at
kontrollutvalget er gitt tilstrekkelig med resurser.
Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for kontroll og revisjon. Dette skal følge
innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret. 5
Kontrollutvalgets regnskap
Kontrollutvalgets regnskap (brukte kroner) pr. 21.12.2021 kr. 33 400.- budsjett for
kontrollutvalget for 2021 var på kr. 110 000.Kjøp av sekretærtjenester pr. 21.12.2021 kr. 162 352,00 Budsjett for sekretærtjenester 2021
kr. 217 000.Kjøp av revisjonstjenester pr. 21.12.2021 kr. 548 003,20 Budsjett for revisjonstjenester
541.000.-

2.

2.1

Lovpålagte oppgaver

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i forbindelse med
avleggelse av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell
revisjon og eventuelle områder det arbeides spesielt med.

4

32 deltagere/eiere fra 1. januar 2021

Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Kontrollutvalgets uttalelse er
lagt fram for formannskapet og inngikk som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets
behandling av regnskapet for 2021. Kontrollutvalget vedtok vedlagte uttalelse om
årsregnskap og årsberetning 2021. Kontrollutvalget hadde ikke merknader til årsregnskapet
og årsberetningen for 2020 og anbefalte at de ble godkjent slik de forlå.

2.2

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget har utredet behovet for, planlagt og bestilt forvaltningsrevisjoner i kommunen
og resultatene fra arbeidet er rapportert til kommunestyret. Det er gjennomført og vedtatt
risiko- og vesentligvurdering. Innen forvaltningsrevisjon er barnevern, offentlige anskaffelser,
teknisk drift og oppvekst prioritert. Innen eierskaps- og forvaltningsrevisjon er IKT Indre
Namdal IKS valgt.
2.2.1 fovaltningsrevisjon offentlige anskaffelser – leveres april 2022.
2.2.2 deltagelse forvaltingsrevisjon IKT Indre Namdal IKS – leveres februar 2022

2.3

Eierskapskontroll

Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med
politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet
blir ivaretatt og at eierstyringen er god. Nytt i kommuneloven for 2021 er bl.a. § 23 –
6. kontrollutvalget har rett til å varsles, være til stede i generalforsamling, representantskap
og tilsvarende organer. Kommunen varsler kontrollutvalget om møter i generalforsamlinger
og representantskap osv.
2.3.1 deltakelse i eierskapskontroll IKT Indre Namdal IKS - leveres februar 2022

2.4

Påse-ansvar overfor revisor

Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på
revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer.
For å følge opp ansvaret slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvalget lagt vekt
på en god dialog med revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet. For
regnskapsrevisjon orienterer oppdragsansvarlig revisor rutinemessig i utvalgets møter.
Når det gjelder forvaltningsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse.

3.

Annet arbeid i utvalget

3.1

Møter

3.2

Saker

Kontrollutvalget har i 2021 avholdt 4 møter og behandlet 25 saker, 5 av sakene gikk videre til
kommunestyret for endelig behandling. En fullstendig oversikt over sakene som er behandlet
i kontrollutvalget er vist i vedlegg.

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med,
gjennom kravene i kommunelovens del 7 (§ 23-1 t.o.m. § 23-7) og forskrift om kontrollutvalg

og revisjon. Hvilket fokus som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til
utvalget å definere selv.
Kontrollutvalget har rettet en henvendelse til Grong kommune om å følge bestemmelsene i
kommuneloven kapittel 11 (11.2 – 11.5)( Møte og møteoffentlighet.)
Foreklet etterlevelses kontroll - selvkost - revisjonen bemerker i sin uttalelse at kommunen
bygger opp fond på vann og avløp, ihht. plan om kommende investeringer. Dette anses
innenfor det som er lovlig.
Kommunedirektøren har informert kontrollutvalget i flere saker i 2021:
- Vertskommunesamarbeid mellom Overhalla og Grong innen landbruk/miljø.
- Kontrollutvalget har etterspurt om barnevernet leverer tjenester i henhold til lov og
forskrift.
- Et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn besøkte Grong kommune / Indre
Namdal barneverntjeneste fra den fra 21.09.2020 til 24.09.2020. Der rapporten ble levert
19.03.2021. Kontrollutvalget fikk en gjennomgang av hvilke tiltak som er gjort for å rette
opp påpekte lovbrudd. Hvordan ledelsen følger opp og kontrollerer at tiltakene blir
iverksatt. På hvilken måte ledelsen evaluerer om tiltakene fører til forventet endring.
- Corona situasjonen i Grong.
- Kommuneøkonomien – utvikling.
- Kommuneloven § 25-1 og 25-2. Internkontroll i kommunen.

3.3

Opplæring og faglig samarbeid

4.

Avslutning

Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og
tilsyn. Utvalget har vært representert i Konseksamlig via Teams i 2021.

Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker
ligger åpent på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no/grong/
Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget mener å ha
bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for samarbeidet.
Grong 22.12.2021
Kontrollutvalget

5.

Vedlegg: Saker behandlet i kontrollutvalget i 2021

Møtedato
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
24.03.2021
24.03.2021
24.03.2021
24.03.2021
24.03.2021
24.03.2021
05.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
15.09.2021
15.09.2021
15.09.2021
15.09.2021
15.09.2021
15.09.2021

Sakstittel
Referater
Orientering fra kommunedirektøren
Kontrollutvalgets årsrapport 2020
Rapportering av timer - forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll
Eventuelt
Godkjenning av møte 10.02.2021
Orientering fra administrasjonen
Deltakelse i eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon IKT Indre Namdal IKS
Bestilling av forvaltningsrevisjon offentlige
anskaffelser
Eventuelt
Referater
Godkjenning av møteprotokoll 24.03.2021.
Orientering fra revisor
Foreklet etterlevelses kontroll - selvkost
Orientering fra kommunedirektøren
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens
årsregnskap og årsberetning 2020
Referater
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll 05.05.2021.
Orientering fra kommunedirektør
Budsjettkontroll
Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan
2022-2025 for kontrollutvalget
Prosjektplan - forvaltningsrevisjon offentlige
anskaffelser
Referater
Godkjenning av møteprotokoll

Saksnr
01/21
02/21
03/21
0421
05/21
06/21
07/21
08/21
09/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21
22/21
23/21
24/21
25/21

Revisors uavhengighetserklæring
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
14.02.2022

Saknr
04/22

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
21/337 - 3
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering.
Vedlegg
Uavhengighetserklæring - Grong 2021
Saksopplysninger
Enhver som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende vurdere
egen uavhengighet, jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 16. Oppdragsansvarlig revisor
skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til
kontrollutvalget, jfr. § 19 2. ledd. Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder både ved
regnskapsrevisjon og ved forvaltningsrevisjon. Forskriftens §§ 17 og 18 setter krav til hhv.
revisors tilknytning til revidert virksomhet, samt hvilke stillinger/verv/tjenester revisor kan ha.
Ytterligere krav til oppdragsansvarlig revisor er kravet til vandel. Oppdragsansvarlig revisor
må ha ført en hederlig vandel, være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de
forfaller, samt være myndig.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er registrert revisor. For registrerte og statsautoriserte
revisorer vil vandel normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm. godkjenningen, og av
kontrollutvalget ved tildeling av oppdraget.
Konklusjon
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er registrert i finanstilsynets virksomhetsregister.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor vil gå gjennom sin årlige egenvurdering i møte.
Så fremt kontrollutvalget ikke har innvendinger, anbefales kontrollutvalget å ta den gitte
informasjonen til orientering uten merknader.

Bidrar til forbedring

Egenvurdering av uavhengighet:
Grong kommune 2021
Kommuneloven § 24-4 og forskrift om revisjon kap. 3, § 16 setter krav til revisors uavhengighet.
Kravene er beskrevet i bestemmelsene. I tillegg setter forskrift om revisjon § 17 og § 18
begrensninger. Dette dokumentet beskriver revisors egenvurdering og skal ivareta krav i forskrift om
revisjon § 19.
Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i
revisjonsselskapet.

Medlem i styrende
organer

Undertegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet
som Grong kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet
som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som
revisor.

Nærstående

Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Grong kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objektivitet i utførelsen av revisjonsoppdraget.

Rådgivnings- eller andre
tjenester som er egnet
til å påvirke revisors
habilitet

Undertegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
tjenester overfor Grong kommune som er av en slik art at dette
kommer i konflikt med denne bestemmelsen.
Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i
konflikt med bestemmelsen i forskriftens § 16, utfører revisor ikke
tjenesten. Hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt.
Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betrakte
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger skjer
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere
revisjons- og kontrollvurderinger.

Tjenester under
(fylkes)kommunens
egne ledelses- og
kontroll-oppgaver

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Grong
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver.

Opptre som fullmektig
for den revisjonspliktige

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA
opptrer som fullmektig for Grong kommune.

Andre særegne forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å
svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet.

Namsos, 8. juni 2021

Linda Pettersen

Oppdragsansvarlig revisor

Revisjonsstrategien for 2021
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
14.02.2022

Saknr
05/22

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
21/337 - 2
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2021 til orientering.
Saksopplysninger
Revisor skal hvert år utarbeide en strategi og plan for revisjonsoppdraget. Formålet er
primært å avdekke risiko for feilrapportering og å definere hvilke revisjonshandlinger som må
gjennomføres for å avgi beretning.
I møtet vil revisor presentere strategien for regnskapsåret 2021. Det er viktig at kontrollutvalget får god kjennskap til og forståelse for hva regnskapsrevisjonen inneholder.
I møtet vil revisor presentere strategien for regnskapsåret 2021. Det er viktig at kontrollutvalget får god kjennskap til og forståelse for hva regnskapsrevisjonen inneholder.
Oppfordrer kontrollutvalget å stille spørsmål til revisor om årets revisjonsstrategi.
Konklusjon
I møtet vil revisor presentere strategien for regnskapsåret 2021. Det er viktig at kontrollutvalget får god kjennskap til og forståelse for hva regnskapsrevisjonen inneholder.
Oppfordrer kontrollutvalget å stille spørsmål til revisor om årets revisjonsstrategi.

Referatsaker 14.02.2022
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
14.02.2022

Saknr
06/22

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/312 - 1
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Avslutning av tilsyn mot Grong kommune - Indre Namdal barneverntjenestens arbeid med
undersøkelser.pdf
Kommentar til Statsforvalterens tilsyn med Indre Namdal barneverntjeneste

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Trine Gartland <Trine.Gartland@grong.kommune.no>
5. oktober 2021 13:21
Bjørn Ståle Aalberg; Jorunn Sund; vigdis.linmo@ntebb.no
borgny.grande; Bente Jakobsen; Lene Jensen Viken
Sv: Avsluttet tilsyn med Indre Namdal barneverntjeneste

Hva gjelder Statsforvalterenes innspill: "Statsforvalteren har imidlertid et konkret innspill som
går på pålegg om opplysninger etter barnevernloven § 6-4, andre ledd. Det står i den oversendte
planen under lovbrudd 3 at «Pålegget er barnevernets beslutning,» Det bør fremgå av rutinene
hvem som beslutter om instanser skal gis pålegg om opplysninger. Det bør også være klart hvem
som skriver under fra barneverntjenesten på et pålegg."
Dette er allerede ivaretatt i tjenesten. Dette til oppklaring og orientering.
Med hilsen fra
Trine Gartland Gåsbakk
avd.leder Indre Namdal barnevern og PPT
Tlf 926 98464
Sentralbord barnevern og PPT 74312100
trine.gartland@grong.kommune.no <mailto:trine.gartland@grong.kommune.no>

Bli kjent med Grong i brosjyren vår
<https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grong.kommune.no%2FHa
ndlers%2Ffh.ashx%3FMId1%3D26%26FilId%3D147&data=04%7C01%7CJorunn.Sund%40konsek.no%7C3
e9d34c393924c8281c408d987f23d46%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C6376902
96752830949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1ha
WwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FRAxJBUOEpL510pj22wpfYauDc0rZ4f6CO%2FYm0mn26c%3D&r
eserved=0>
"Alle eposter er som hovedregel offentlig og blir behandlet i tråd med offentleglova og kommunens
arkivbestemmelser. Det må derfor påregnes at eposter vil komme på offentlig postliste."
Fra: Bjørn Ståle Aalberg <Bjorn.Aalberg@grong.kommune.no
<mailto:Bjorn.Aalberg@grong.kommune.no>>
Sendt: tirsdag 5. oktober 2021 11:43
Til: Jorunn Sund <Jorunn.Sund@konsek.no <mailto:Jorunn.Sund@konsek.no>>; vigdis.linmo@ntebb.no
<mailto:vigdis.linmo@ntebb.no> <vigdis.linmo@ntebb.no <mailto:vigdis.linmo@ntebb.no>>
Kopi: Borgny Kjølstad Grande <Borgny.Grande@grong.kommune.no
<mailto:Borgny.Grande@grong.kommune.no>>; Trine Gartland <Trine.Gartland@grong.kommune.no
<mailto:Trine.Gartland@grong.kommune.no>>

Emne: Avsluttet tilsyn med Indre Namdal barneverntjeneste
Viser til tidligere informasjon.
Svar på tiltak og vedtak på lukking av tilsyn er nå kommet.
Se vedlegg
Med vennlig hilsen

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune
Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/312 - 3
Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtedato
14.02.2022

Saknr
07/22

Godkjenning av møteprotokoll 14.02.2022.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
14.02.2022

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/312 - 2
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget,14.02.2022, godkjennes.

Saknr
08/22

