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  Alvdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

 Kontrollutvalget 

 

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

Møtested: Kommunestyresalen, Alvdal kommunehus 

Møtedato: Tirsdag  23. april 2019 

Tid:  Kl. 13:00 

Saknr.  10-17 

 

 

Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:        Forfall:   
Leif Langodden       Wenke Furuli   
Sigmund Kveberg Paaske 
 
Varamedlem: 
Trond Strypet 
       
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Torill Bakken 
Fra Revisjon Fjell IKS:   Henning Mikkelsen   
Fra Alvdal kommune: Ordfører Johnny Hagen 
Fra administrasjonen:  Rådmann Erling Straalberg, Økonomisjef Kolbjørn 

Kjøllmoen, Skatteoppkrever Berit Stendal  
 Enhetsleder flyktningetjenesten Olivia van Uytvanck 
     Enhetsleder helse Anita Engelberg 
 
Merknad: 
Sak 15/19 ble behandlet før sak 14/19. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15:30  
 
Alvdal, 23. april 2019 
 

Torill Bakken 
T. Bakken  
møtesekretær 
 
 
 
 

Neste møte:    Tirsdag 4. juni 2019 kl. 13:00 
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10/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 23.04.19 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 23.04.19 godkjennes. 

 

 

 

11/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 05.02.19 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.02.19 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.02.19 godkjennes. 

 

 

 

12/2019 Årsregnskap 2018 Alvdal kommune – uttalelse 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Alvdal kommunes årsregnskap for 2018 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Behandling: 

Økonomisjefen gikk igjennom årsregnskapet for 2018. Presentasjonen oversendes 

sekretariatet og legges ved sakspapirene. Rådmann presenterte årsberetningen for 2018.   

Administrasjonen svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Revisor avga tilslutt sine 

kommentarer til revisjonsberetningen. 

 

Sekretariatets forslag vedtas. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Alvdal kommunes årsregnskap for 2018 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Kontrollutvalget har i møte 23. april 2019 behandlet Alvdal kommunes årsregnskap for 

2018.  

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens 

årsberetning og revisjonens beretning, datert 11.april 2019. I tillegg har ansvarlig revisor 

og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under 

behandlingen i kontrollutvalget. 

 

Alvdal kommunes regnskap for 2018 viser kr 166.040.584 til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0.  

 

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen er avgitt med et 

forbehold om budsjett: 

 Tjenesten for funksjonshemmede og Kommunalteknikk har hatt betydelig 

merforbruk i forhold til regulert budsjett 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende 

spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et 

riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen 

omhandler. 

 

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til årsregnskapet og årsberetningen. 

 

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og 

årsberetning for 2018. 

 

 

 

13/2019 Orientering i fra administrasjonen - Flyktningetjenesten  

 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om flyktningetjenesten til orientering. 

 

 
Behandling:  

Enhetsleder var innkalt til møtet og ga utvalget en orientering om enhetens organisering, 

oppgaver, og erfaring med integrering og bo veiledning, bosetting og 

introduksjonsprogram. Presentasjonen sendes sekretariatet og vil bli lagt ved 

sakspapirene. 

 

  

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om flyktningetjenesten til orientering. 
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14/2019 Plan for virksomhetsbesøk 2019   

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Plan for virksomhetsbesøk ved enheten Kommunalteknikk utarbeidet under behandlingen 

godkjennes.  

 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom planen for virksomhetsbesøk og fastsatte tema, tid og sted.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Plan for virksomhetsbesøk ved enheten Kommunalteknikk utarbeidet under behandlingen 

godkjennes.  

 

 

 

 

15/2019 Kontrollrapport skatt 2018  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar kontrollrapport skatt 2018 fra Skatteetaten, samt årsrapport og 

årsberetning fra skatteoppkrever til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

Skatteoppkreveren var innkalt til møtet og gikk igjennom årsrapport og kontrollrapport 

2018.  

Hun svarte videre på spørsmål i fra kontrollutvalget. 

 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar kontrollrapport skatt 2018 fra Skatteetaten, samt årsrapport og 

årsberetning fra skatteoppkrever til orientering.  

 

 

16/2019 Orienteringssaker  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den framlagte saken tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den framlagte saken tas til orientering. 
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17/2019 Eventuelt 

 
Kontrollutvalgets behandling: 

 

Kontrollutvalget diskuterte ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring.  

 

 

 


