
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 
 
Arkivsak:  
Møtedato/tid: 20.09.2022 kl 11:00-12:30 
Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Jorunn Staldvik Solberg   
Rune Skåren - kom kl. 11:15 (etter sak 15/15)   
Roger Hanssen   
Helen Jønsson   
Marianne Ornæs   

 
Forfall: 

 

 Ingen 
 
Andre tilstede 
Økonomisjen, enhetsleder oppvekst, forvaltningsrevisor og sekretær 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
13/22 Referatsaker 
14/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende arbeidet med å utarbeide 

årsplaner 
15/22 Statusrapport fra revisor vedrørende oppfølging av kontrollutvalgets sak 8/22 
16/22 Kontrollutvalgets budsjett for 2023 og budsjettkontroll så langt i 2022 
17/22 Eventuelt 
18/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 13/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 20.09.2022 13/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 14/22 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende arbeidet med å 
utarbeide årsplaner 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 20.09.2022 14/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Økonomisjefen og enhetsleder oppvekst ga en orientering og svarte på spørsmål. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
Sak 15/22 Statusrapport fra revisor vedrørende oppfølging av 
kontrollutvalgets sak 8/22 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 20.09.2022 15/22 

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



Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
Sak 16/22 Kontrollutvalgets budsjett for 2023 og budsjettkontroll så langt 
i 2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 20.09.2022 16/22 

 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 586 000. 

2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for 
kommunen samlede virksomhet. 
 
  

 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 586 000. 

2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  

3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for 
kommunen samlede virksomhet. 
 
  

 
 
Sak 17/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 20.09.2022 17/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget viser til anstrengt kommune økonomi og ønsker å gjøre sitt for å finne 
effektiviseringsgevinster. Kontrollutvalget ønsker derfor en sak om mulighetene for digital 
tilstedeværelse fra revisor/sekretær og honorarene som blir beregnet. 
 



Vedtak: 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 
Sak 18/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune 20.09.2022 18/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte godkjennes. 
 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte godkjennes. 
 
 
 


	Sakliste:

