
Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  
Torill Bakken tlf.: 908 15 168 e-post: tb@kontrollutvalgfjell.no 

MØTEINNKALLING 
KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN 

 
 

Kontrollutvalgets	  møter	  holdes	  for	  åpne	  dører	  i	  henhold	  til	  Kommuneloven	  §	  31.	  
 

 
MØTEDATO:	   	   	   Mandag	  29.	  mai	  2017	  
KL.:	   	   	   	   13:00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
STED:	   	   	   	   Møterom	  2.	  etg.,	  Holtålen	  kommunehus	  
	  	   
 
1. vara får tilsendt saksdokumenter, men møter kun etter nærmere avtale. 
	  	  
	  
	   Saksliste	  
 
SAK NR. INNHOLD 
17/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 
18/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 30.03.17 
19/2017 Årsregnskap 2016 Holtålen kommune - uttalelse 
20/2017 Notat i fra Revisjon Fjell – midler utenom kommuneregnskapet  
21/2017 Oppfølgingssak 13/17     
22/2017 Orienteringssaker 
23/2017 Eventuelt 
 
  
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren, uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av 
saken(e). 

 
 
For   
Dag Knudsen 
Leder i Kontrollutvalget i Holtålen 
 
 
Torsdag 18. mai 2017 
Kontrollutvalg Fjell IKS 

 
Torill Bakken     
 
Kopi:  Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn 
 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 17/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  TB   29.05.17      17/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
17/17  Kontrollutvalget      29.05.17 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 29.05.17 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 29.05.17 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 18/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  TB   29.05.17      18/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
18/17  Kontrollutvalget      29.05.17 
 
 
Møteprotokoll fra møte 30.03.17 
 
Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 30.03.17 (vedlagt) 
 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 
Forslag til protokoll ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 31.03.17. Sekretariatet har 
ikke mottatt forslag til endringer. 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.03.17 godkjennes. 
 
  
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 



 Kontrollutvalget i Holtålen kommune 

Møteprotokoll, møte 30.03.17  Side 1 av 4 

Holtålen kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

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

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset 

Møtedato: Torsdag 30. mars 2017 

Tid:  Kl. 13:00 

Saknr. 09-16 

 

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:      Forfall: 
Dag Knudsen      Anna Oftedal   
Berit Grønli             
Hans Grøt        
Ole Anders Holden 
 
Varamedlem: 
Morten Ingebrigtsvoll  
 
 
 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:     Torill Bakken  
Fra Revisjon Fjell IKS:    Merete Lykken 
Fra administrasjonen:    Rådmann Marius Jermstad  (sak 9-12/17) 
      Skolefaglig ansvarlig Aagoth Johanne Moe 
      Rektor Ann Iren Heksem (sak 9-11/17) 
Møtet ble avsluttet kl. 15:15. 
 
   
 
Torsdag 30. mars 2017 
 

Torill Bakken  
T. Bakken, møtesekretær 
 

 
 
Neste ordinære møte: torsdag 11. mai 2017 kl. 13:00  

vedlegg



 Kontrollutvalget i Holtålen kommune 

Møteprotokoll, møte 30.03.17  Side 2 av 4 

 
 
 
 
 
09/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 30.03.17 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 30.03.17 godkjennes. 

 
 
 
10/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 09.02.16 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.17 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.02.17 godkjennes. 

 
 
 
11/2017 Orientering i fra administrasjonen; Fylkesmannens 

tilsyn ved Hov skole 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Administrasjonens gjennomgang av fylkesmannens rapport om tilsyn ved Hov skole av 

07.12.17, tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

Skolefaglig ansvarlig og rektor ved Hov skole var til stede under behandlingen og gikk 

kort igjennom rapportens funn av avvik og hvordan kommunen har jobbet for å lukke 

avvikene. 

Utvalget fikk utdelt en skriftlig redegjørelse for hvordan lovbrudd er rettet vedrørende 

tilsynsrapporten.  

Redegjørelsen ble gjennomgått av skolefaglig ansvarlig og rektor. De svarte videre på 

spørsmål i fra utvalget.  

vedlegg



 Kontrollutvalget i Holtålen kommune 

Møteprotokoll, møte 30.03.17  Side 3 av 4 

Redegjørelsen sendes ut elektronisk til kontrollutvalget og arkiveres med møtepapirene. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Administrasjonens gjennomgang av fylkesmannens rapport om tilsyn ved Hov skole av 

07.12.16, tas til orientering.  

Administrasjonens gjennomgang av hvordan lovbrudd er rettet vedrørende 

tilsynsrapporten tas til orientering. 

 
 
12/2017 Orientering i fra administrasjonen; Status 

investeringer og byggeprosjekter i Ålen Sentrum  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Administrasjonens gjennomgang av status for investeringer og byggeprosjekter i Ålen 

sentrum, tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

Rådmann var til stede under behandlingen. 

Han redegjorde for utbyggingsprosjektet i sentrum, vedtak som er fattet i 

kommunestyret i den forbindelse og den økonomiske situasjonen for prosjektet. Det 

ligger ikke an til noen budsjettoverskridelser så langt. Ferdigstillelse er planlagt til 8. juni 

2017.  

Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget.  

Rådmannen ga en kort orientering om byggingen på Lidarende. Det er ikke kommunen 

som bygger, og det er heller ikke kommunale tomter.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Administrasjonens gjennomgang av status for investeringer og byggeprosjekter i Ålen 

sentrum, tas til orientering. 

 

 
 
13/2017 Notat i fra Revisjon Fjell ang. behandling av mva  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Notat i fra revisjonen om kommunens behandling av merverdiavgift tas til orientering. 

  

 

Behandling: 

Revisor var til stede under behandlingen og orienterte om bakgrunnen for brevet. 

Feilene er rettet men revisor har ikke registrert tilbakemelding i fra rådmannen om hvilke 

tiltak som vil bli iverksatt for å sikre at kommunens behandling at merverdiavgift blir 

tilfredsstillende. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Notat i fra revisjonen om kommunens behandling av merverdiavgift tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om at rådmannen innen 1. mai 2017 besvarer revisors henvendelse, 

og redegjøre for hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på 

arbeidet med merverdiavgift. 

vedlegg



 Kontrollutvalget i Holtålen kommune 

Møteprotokoll, møte 30.03.17  Side 4 av 4 

 
 
14/2017 Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjon 2017    
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet 

"Oppfølging og etterlevelse av kommunedelplan «Energi og klima 2010 – 2020 for 

Holtålen kommune»" slik den foreligger. 

 

Behandling: 

Utvalget diskuterte saken og revisor svarte på spørsmål i fra utvalget. 

Forslag til tillegg i problemstillinger ble framsatt i møtet. 

«Har kommunen laget tiltaksplan for å imøtekomme alle målene som er satt for 

kommuneplanens samfunnsdel?» 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Utvalget ber revisor utvide problemstillingene: 

 Har kommunen laget tiltaksplan for å imøtekomme alle målene som er satt for 

kommuneplanens samfunnsdel? 

 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet 

"Oppfølging og etterlevelse av kommunedelplan «Energi og klima 2010 – 2020 for 

Holtålen kommune»" slik den foreligger med endring framsatt i møtet. 

 

 

 
 
15/2017 Orienteringssaker 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den framlagte saken tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

To av utvalgets medlemmer vurderer deltakelse.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den framlagte saken tas til orientering. 

 
 
16/2017 Eventuelt 
 

Utvalget fikk utdelt Ipader. 

Fra og med neste møte sendes møtedokumentene til kontrollutvalget ut kun elektronisk. 

 

vedlegg



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 19/2017 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 29.05.17      19/17 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
19/17  Kontrollutvalget 29.05.17 

Formannskapet 
Kommunestyret 

Årsregnskap og årsberetning 2016 Holtålen kommune 

Administrasjonen er innkalt til møtet for å orientere om regnskap og årsberetning og 
svare på spørsmål. 

Saksdokumenter 
1. Regnskap for Holtålen kommune 2016 (eget vedlegg)
2. Årsberetning for Holtålen kommune 2016 (eget vedlegg)
3. Revisjonsberetning for 2016, datert 18. april 2016 (vedlagt)
4. Revisjonsberetning for 2016, datert 12. mai 2016 (vedlagt)
5. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 (vedlagt)

Saksframlegg: 
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 samt forskrift om revisjon § 5 
skal: 

• Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar.
• Årsberetning skal være avgitt innen 31. mars.
• Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der

regnskap ikke foreligger.
• Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget

senest 30. juni, seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det 
kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret. 

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon går i korthet ut på at utvalget skal 
forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor, og i 
tråd med god revisjonsskikk. Videre skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet 
som beskrevet i avsnittet ovenfor.  

Normalberetning avgis når revisor har utført revisjonen i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk uten å ha avdekket vesentlige feil eller mangler i det fremlagte 
årsregnskapet og revisor ikke finner grunn til å presisere spesielle forhold.    



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 19/2017 

Det vil være følgende 4 avvik fra normalberetning (med stigende ”alvorlighetsgrad”): 
- Beretning med presisering 
- Beretning med forbehold 
- Beretning med negativ uttalelse om årsoppgjøret 
- Beretning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet 

Revisjonsberetningen: 
I forskrift om revisjon framgår det at revisor skal avgi revisjonsberetning senest 15. 
april. Revisjonsberetning skal også avgis der årsregnskapet ikke foreligger eller er 
ufullstendig.  
Fullstendig årsregnskap og årsberetning er avgitt av rådmannen 11.05.17 

I revisjonsberetningen skal revisor skal uttale seg om årsregnskapet og om øvrige 
forhold. Under øvrige forhold uttaler revisor seg om budsjett, årsberetningen og til slutt 
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.  

Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold. 

Saksvurdering: 
Regnskapet viser kr 119.776.763 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk 
på kr 5.400.142. Til sammenligning viste regnskapet for 2015 kr 124.359.540 til 
fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2.114.230. 

Sekretariatet mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne av 
regnskapet god oversikt over kommunens økonomi og resultatet av virksomheten i 
regnskapsåret 2016.  

Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger kan det gis en 
uttalelse på bakgrunn av utkastet, med eventuelle endringer foretatt i møtet. 

Sekretariatet har følgende forslag til uttalelse: 

Kontrollutvalget har i møte 29.mai 2017 behandlet Holtålen kommunes årsregnskap for 
2016. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
administrasjonssjefens årsberetning og revisjonens beretning, datert 12.mai 2016. I 
tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om regnskapet under behandlingen i kontrollutvalget. 

Holtålen kommunes regnskap for 2016 viser kr 119.776.763 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5.400.142. 

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskap og årsregnskap for 2016 er avgitt 
betydelig for sent. 

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til årsregnskapet og årsberetningen. 

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 tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2016. 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 19/2017 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Holtålen kommunes årsregnskap for 2016 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



vedlegg



vedlegg



vedlegg



vedlegg



Til	  Kommunestyret	  i	  Holtålen	  kommune	  

Kontrollutvalgets	  uttalelse	  om	  Holtålen	  kommunes	  årsregnskap	  og	  
årsberetning	  for	  2016	  

Kontrollutvalget har i møte 29.mai 2017 behandlet Holtålen kommunes årsregnskap for 
2016. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
administrasjonssjefens årsberetning og revisjonens beretning, datert 12.mai 2016. I 
tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om regnskapet under behandlingen i kontrollutvalget. 

Holtålen kommunes regnskap for 2016 viser kr 119.776.763 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5.400.142. 

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskap og årsregnskap for 2016 er avgitt 
betydelig for sent. 

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til årsregnskapet og årsberetningen. 

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 tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2016. 

Ålen 29. mai 2016 

Dag	  Knudsen	  
Leder	  i	  kontrollutvalget	  

Kopi:	   Formannskapet	  

vedlegg



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 20/2017 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 29.05.17      20/17 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
20/17  Kontrollutvalget 29.05.17 

Notat fra revisor – midler utenom kommuneregnskapet 

Saksdokumenter: 
- Notat fra revisor av 03.02.17 (vedlagt) 

Saksframlegg: 
Kontrollutvalget skal etter Kontrollutvalgsforskriften § 8 påse at revisjonens merknader 
blir fulgt opp.  

Revisor har oversendt et notat til kontrollutvalget i Holtålen kommune angående 
regnskapsrevisjon for 2016 hvor de fant at inntekter fra fritidsklubben ble 
oppbevart utenom kommuneregnskapet og dermed ikke var bokført.  

På bakgrunn av sine funn ber revisor kontrollutvalget tar stilling til om regnskapet 
(-ene) for 2016 og tidligere år skal kontrolleres nærmere.  

Revisor er til stede under behandlingen og kan supplere med muntlig informasjon samt gi 
en status i saken. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors notat av 03.02.17 til etterretning og ber om at 
fritidsklubbens regnskap for 2015 og 2016 kontrolleres nærmere.  

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



Hovedkontor:    Kommunehuset Avd.kontor:  Kommunehuset Orgnr      987727675 
     2550 Os i Østerdalen     Bakkavegen 1 Telefon:  913 07712 

E-post:              post@revisjonfjell.no 7380 Ålen 

! ! 

NOTAT 01-17 
! ! 

Til: kontrollutvalget i Holtålen Dato: 03.02.17 

Fra: Revisjon Fjell v/ Merete Lykken Sak: Midler utenom kommuneregnskapet 

Midler utenom kommuneregnskapet 

I forbindelse med regnskapsrevisjon for 2016 fant vi at inntekter fra fritidsklubben ble 
oppbevart utenom kommuneregnskapet og dermed ikke var bokført. Utgifter til kioskvarer ser 
i hovedsak ut til å være utgiftsført. Men vi kan ikke være sikre på at alle utgifter er med. 

Forholdet ble tatt opp med enhetsleder næring og kultur, Olve Morken, som igjen har tatt 
dette opp med leder for fritidsklubben. Det ble bestemt at det leveres inntektsbilag på kr 
25 000 som innbetales og inntektsføres i kommuneregnskapet for 2016. Fra 2017 innføres det 
nye rutiner at inntekten fra fritidsklubben inntektsføres i regnskapet. 

Utover dette har vi ikke foretatt egen revisjon av regnskapet for fritidsklubben for 2016 eller 
tidligere år.  

Ved å informere kontrollutvalget ønsker vi at utvalget tar stilling til om regnskapet (-ene) for 
2016 og tidligere år skal kontrolleres nærmere.  

Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x 
fortsatt vises, må du kanskje slette bildet og deretter sette det inn på nytt.

vedlegg



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 21/2017 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 29.05.17      21/17 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
21/17  Kontrollutvalget 29.05.17 

Oppfølging av sak 13/17 - Notat i fra revisjonen 

Saksdokumenter: 
- Sak 13/17 – ikke vedlagt 
- Svar i fra kommunen av 05.05.17 

Saksframlegg: 
Kontrollutvalget skal etter Kontrollutvalgsforskriften § 8 påse at revisjonens merknader 
blir fulgt opp.  
Kontrollutvalget behandlet i forrige møte notat i fra revisjonen til rådmannen i Holtålen 
kommune i forbindelse med signering av kommunens krav om kompensasjon for 
merverdiavgift for 6. termin 2016. I notatet skriver revisjonen at omfanget av feil er 
uakseptabelt høyt, både når det gjelder antall transaksjoner og beløp. 
Revisor ber videre om innskjerping og opplæring i alle ledd som behandler 
regnskapstransaksjoner og de ber om at rådmannen orienterer om hvilke tiltak som vil 
bli iverksatt for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på arbeidet. Revisor hadde ikke 
mottatt tilbakemelding i fra rådmannen da utvalget behandlet saken. 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
«Notat i fra revisjonen om kommunens behandling av merverdiavgift tas til orientering. 
Kontrollutvalget ber om at rådmannen innen 1. mai 2017 besvarer revisors henvendelse, 
og redegjøre for hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på 
arbeidet med merverdiavgift.» 

Sekretariatet har mottatt en kort tilbakemelding i fra rådmannen om hvilke tiltak som 
skal sikre riktig behandling av regnskapstransaksjoner. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Tilbakemelding i fra rådmannen angående iverksatte tiltak på bakgrunn av notat i fra 
revisjonen tas til orientering. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



vedlegg



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 22/2017 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 29.05.17      22/17 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
22/17  Kontrollutvalget 29.05.17 

Orienteringssaker 4-6/17 

Sekretariatet orienterer om følgende: 

! Orienteringssak 4/17 – Gaula Natursenter AS: 

I forbindelse med vurdering av selskapskontroll i 2017 ba utvalget sekretariatet om å ta 
kontakt med sekretariatet til Melhus og Midtre-Gauldal for eventuell kontroll i Gaula 
Natursenter AS. Ingen av disse to kommunene har prioritert selskapskontroll i selskapet i 
2017-2018. I følge deres analyse ligger selskapet med lav risiko og middels vesentlighet. 

! Orienteringssak 5/17 – Kontrollrapport skatt 2016: 

Kontrollrapport skatt 2016 vedlegges. Rapporten er oversendt kommunestyret med kopi 
til kontrollutvalget. Resultat av utført kontroll viser at det ikke er utført tilstrekkelig 
omfang arbeidsgiverkontroller. 

! Orienteringssak 6/17 – nye medlemmer kontrollutvalget: 

Kommunestyret behandlet i møte 4. mai to søknader om fritak fra verv i kontrollutvalget. 
Begge søknader ble innvilget og nye medlemmer valgt. Melding om vedtak følger som 
vedlegg. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
De framlagte sakene tas til orientering. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



vedlegg



vedlegg



vedlegg



vedlegg



vedlegg



vedlegg
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Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 23/2016 

ARKIV      SAKS-  MØTE- SAK 
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 29.05.17      23/17 

Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
23/17  Kontrollutvalget 29.05.17 

Eventuelt 

Saksutredning: 
Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 
saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 
behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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	1917 vedlegg 2 Revisors beretning 2016 Holtålen
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	2017 notat i fra revisjonen midler utenom kommuneregnskapet
	2017 vedlegg notat nr 1
	2117 oppfølgingssak 1317
	2117 vedlegg tilbakemelding oppfølging sak 1317
	2217 orienteringssaker
	2217 vedlegg kontrollrapport skatt
	2217 vedlegg 2 melding om vedtak
	2217 vedlegg 3 melding om vedtak
	2317 eventuelt



