Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Grong kommune
Arkivsak:

22/85

Møtedato/tid:

03.05.2022 kl. 09:00-10:30

Møtested:

Møterom 4 i kommunehuset

Møtende medlemmer:
Vigdis Linmo, møteleder
Ottar Egil Heia
Elen Leksås
Ola Marius Amdal
Jonas Vie, vara for Grong
Forfall:
Ivar Grong
Andre møtende:
Bjørn Ståle Aalberg, Grong kommune, til stede i sak 10
Tone Røttesmo, Grong kommune, til stede i sak 10
Linda Pettersen, Revisjon Midt-Norge SA
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakliste:
Saksnr.
10/22
11/22
12/22
13/22

Sakstittel
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2021
Referater
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll 03.05.2022.

Sak 10/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for
2021
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
03.05.2022

Saknr
10/22

Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og
kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet til
fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetningen.

Behandling:
Kommunedirektøren og regnskapssjefen orienterte om årsregnskapet og årsmeldingen.
Kommunedirektøren orienterte også om forhold som påvirker økonomien framover: Negativ
folketallsutvikling, at kommunen taper penger på salg av konsesjonskraft, at kommunen må sette
i verk omstillingstiltak for å redusere utgiftsnivået. Kommunedirektøren orienterte også om
effektene av koronapandemien i driften; sykefravær, utsettelse av arbeidsoppgaver og at mange
har stor mengde avspasering.
Flyktningsituasjonen: det er få flyktninger i kommunen og usikre prognoser for flyktninger fra
Ukraina. Kommunen får dekket ekstraordinære utgifter fra staten i forbindelse med at den
forbereder seg på å ta imot 40 flyktninger.
Ellers: Budsjettprosessen skal begynne tidligere. Tertialrapporten skal henge bedre sammen med
årsmeldinga. Kommunedirektøren vil rapportere avvik i større grad, det er en viktig del av
internkontrollen. Det pågår et prosjekt for å etablere mer samarbeid i Indre Namdal, felles
legetjeneste er første område. Medarbeiderutviklingsprosjekt for å bedre tjenester og effektiv drift.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om arbeidet med revisjonsberetningen.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og
kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet til
fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetningen.

Sak 11/22 Referater
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Møtedato
03.05.2022

Saknr
11/22

Sak 12/22 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
03.05.2022

Saknr
12/22

Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:
Utvalgets leder orienterte om at forvaltningsrevisjon av IKT Indre Namdal skal behandles i
kommunestyret 5. mai.
Vedtak:
Ingen vedtak fattet.

Sak 13/22 Godkjenning av møteprotokoll 03.05.2022.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
03.05.2022

Saknr
13/22

Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.05.2022, godkjennes.

Behandling:
Protokollen ble lagt fram i møtet. Enstemmig godkjent.
Vedtak:
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.05.2022, godkjennes.

