
 Kontrollutvalget i Alvdal kommune 

Møteprotokoll, møte 12.05.20  Side 1 av 4 

 

  Alvdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

 Kontrollutvalget 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Møtested: Kommunestyresalen, Alvdal kommunehus og Teams 

Møtedato: Tirsdag  12. mai 2020 

Tid:  Kl. 13:00-14:40 

Saknr.  09-16 

 

Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:       Forfall:    
Ola Eggset, leder        Sigmund Kveberg Paaske  
Wenke Furuli, nestleder       
Tor Eggestad, via Teams     Vara: 
Anita Midtun       Kunne ikke møte. 

  
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Torill Bakken via Teams 
Fra Revisjon Midt-Norge SA:  Leidulf Skarbø via Teams 

Monika Sundt via Teams (t.o.m. sak 11/20) 
Fra administrasjonen: Rådmann Per Arne Aaen  

Økonomisjef Kolbjørn Kjøllmoen via Teams (t.o.m  sak 
11/20) 

Fra kommunen: Ordfører Mona Murud    
 
Merknad: 
Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte er det iverksatt en rekke tiltak 

for å redusere smitten fra person til person. Blant de tiltakene som er iverksatt er å 

stenge eller begrense møter og møtedeltakere. Kontrollutvalget ble innkalt med mulighet 

til fysisk oppmøte i møterom i kommunestyresalen. Møterommet var tilrettelagt for å 

ivareta smittevernregler. For å begrense antall deltakere på møtet ble det samtidig 

innkalt til møte via Teams slik at noen innkalte deltok digitalt. For eventuelle tilhørere var 

lenke til møtet var tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.  

Sak 11/20 ble behandlet etter sak 12/20 og 13/20. 
 
Alvdal, 12. mai 2020 
 

Torill Bakken 
T. Bakken  
Møtesekretær 
 
 
Neste møte:    Tirsdag 16. juni 2020 
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09/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 12.05.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 12.05.20 godkjennes. 

 

 

 

10/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 04.02.20 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.02.20 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.02.20 godkjennes. 

 

 

 

11/2020 Årsregnskap 2019 for Alvdal kommune – uttalelse 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Alvdal kommunes årsregnskap for 2019 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Behandling: 

Økonomisjefen presenterte regnskap- og budsjettallene og gikk igjennom årets resultat.  

Videre hadde rådmannen en grundig gjennomgang av årsberetningen. De svarte videre 

på spørsmål i fra utvalget. Revisor gjorde rede for revisjonsberetningen. 

 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Alvdal kommunes årsregnskap for 2019 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

12/2020 Kontrollrapport skatt 2019 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Alvdal kommune tas til 

orientering og oversendes kommunestyret. 

  

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Alvdal kommune tas til 

orientering og oversendes kommunestyret. 

 

 

13/2020 Valg av kontrollutvalg 2019-2023 

 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget videresender saken Alvdal kommunestyre for vurdering. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatet orienterte kort. 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

  

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget videresender saken Alvdal kommunestyre for vurdering. 

 

 

14/2020 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om  
internkontroll og kvalitetssikring  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten  ”Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester”, tas til orientering.   

  

 

Behandling: 

Revisor kommenterte de to siste avsnittene i tilbakemeldingen, og gjorde rede for 

revisjonens intensjon med siste anbefaling i rapporten. 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten  ”Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester”, tas til orientering.   

 

 

15/2020 Orienteringssaker  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

16/2020 Eventuelt 

 
 

Kontrollutvalgets behandling: 

Neste møtedato ble diskutert. Det er berammet møte 2. juni. Dette møte flyttes til 

tirsdag 16. juni, kl. 13:00. 

 

 


