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  Alvdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

 Kontrollutvalget 

 

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

Møtested: Kammerset, Alvdal kommunehus 

Møtedato: Tirsdag  10. september 2019 

Tid:  Kl. 13:00 – 14:00 

Saknr.  21-27 

 

 

Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:        Forfall:   
Leif Langodden       Ingen 
Sigmund Kveberg Paaske 
Wenke Furuli   
 
 
       
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Torill Bakken 
Fra Revisjon Fjell IKS: Henning Mikkelsen  
Fra kommunen:  Ordfører Johnny Hagen  
 
Merknad: 
  
 
Alvdal, 10. september 2019 
 

Torill Bakken 
T. Bakken  
Sign. møtesekretær 
 
 
Protokollen ble godkjent etter møtet ved gjennomlesing. 
 
 
 

Neste møte:    Ikke fastsatt 
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21/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 10.09.19 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 10.09.19 godkjennes. 

 

 

22/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 04.06.19 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.06.19 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 04.06.19 godkjennes. 

 

 

23/2019 Evaluering av virksomhetsbesøk – Kommunalteknikk 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken med referat som vedlegg sendes rådmann, virksomheten og kommunestyret til 

orientering.  

 

Behandling:  

Utvalget diskuterte saken. De mener at virksomhetsbesøk er svært nyttig og anbefaler 

neste periodes utvalg å videreføre dette. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Saken med referat som vedlegg sendes rådmann, virksomheten og kommunestyret til 

orientering.  
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24/2019 Budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Alvdal 
kommune 

 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2020. Saken oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Alvdal kommune med en ramme på kr 650.000. 

 

 

Behandling: 

Utvalget diskuterte saken. Økte kostnader på grunn av flere medlemmer i utvalget og økt 

kurspost. Det er viktig med god opplæring av nytt utvalg.  

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling:  

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Alvdal kommune med en ramme på kr 650.000. 

 

 

25/2019 Orienteringssaker 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

De framlagte sakene tas til orientering. 

 

 

Behanding: 

Ordfører orienterte kort om representantskapets behandling av ny organisering av 

revisjonen. 

Øvrige saker ble diskutert. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

De framlagte sakene tas til orientering. 

 

 

26/2019 Eventuelt 

 
Kontrollutvalgets behandling: 

Ingen saker til behandling. 

 

 

 

 

 



 Kontrollutvalget i Alvdal kommune 

Møteprotokoll, møte 10.09.19  Side 4 av 4 

 

27/2018 Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid og 
oppfølging til neste periode 

 

 
Kontrollutvalgets behandling: 

Utvalget gikk igjennom evalueringsskjemaet og fylte ut i fellesskap. 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak: 
Sekretariatet sørger for at nytt utvalg får et sammendrag av evalueringen, 
oversikt over oppfølgingssaker og gjennomførte forvaltningsrevisjoner. 

 


