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Orienteringssaker 
 

 

Orienteringssak 1: 

Melding om nyvalg av kontrollutvalget 

På kommunestyrets møte den 26.mai ble det i kommunestyresak 41/20 gjort nyvalg av 

kontrollutvalget. Se vedlegg 1 og 2. 

Sekretariatet gjør oppmerksom på at det fremdeles er personlige varamedlemmer som er 

valgt, noe som ikke er i tråd med rundskrivet fra departementet. Etter kontrollutvalget 

sitt vedtak i sak 09/20 «Eventuelt» den 17.februar, ble vedtaket sendt ordfører med 

tilhørende rundskriv. 

 

Orienteringssak 2: 

Godkjenning av møteprotokoll til slutt i møtene 

Sekretariatet har et ønske om at møteprotokoll fra møtet godkjennes som siste sak på 

samme møte. Dette begrunnes i at protokollen blir raskere godkjent i og med at det er 

lagt opp til bare 5 møter i året, og kan da legges frem som godkjent etter møtet. Det går 

også med en del tid på å sende ut og purre opp pr epost i etterkant av møtene. 

For saker som det skal redegjøres for, vil det for større saker bli spurt om at de kan 

svares opp skriftlig til møtet (i tillegg til at de møter opp og svarer muntlig), slik at det 

kan legges ved protokollen. Dette medfører at slike saker blir mer korrekt referert.  

 

Orienteringssak 3: 

Arbeidet med risiko og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll 

Hedmark Revisjon er i sluttfasen av arbeidet, og det leveres i henhold til de frister som er 

gitt. De vil delta på neste møte for en gjennomgang. Sekretariatet vil i møtet lufte noen 

forslag til videre arbeid med planen. 

 

Orienterinssak 4: 

Gjennomgang av arbeidsplan(møteplan) og prioritering av oppgaver 

Arbeidsplanen legges ved, og det legges opp til en diskusjon om de gjenstående 

oppgavene sett opp mot resterende møter. Se vedlegg 3 

  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  
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