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Holtålen kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

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

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset 

Møtedato: Torsdag 14. mars 2019 

Tid:  Kl. 13:00 

Saknr. 10-16 

 

Til stede på møtet: 

  

Medlemmer:       Forfall: 
Berit Grønli, nestleder (møteleder)   Petter Almås 
Ole Anders Holden      Dag Knudsen 
Åge Bergan 
 

Vara: 
Morten Ingebrigtsvoll 
 

 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:    Torill Bakken  
Fra Revisjon Fjell IKS:   Merete Lykken 
Fra felles Landbruksavdeling:   Berit Bugten Østbyhaug (sak 12/19)  
   
 
       
Møtet ble avsluttet kl. 14:30. 
   
 
Torsdag 14. mars 2019 
 

Torill Bakken  
T. Bakken, møtesekretær 
 

 
 
Neste ordinære møte: torsdag 09.05 2019 kl. 13:00  
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10/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 14.03.19 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 14.03.19 godkjennes. 

 

 

 

11/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 24.01.19 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.01.19 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.01.19 godkjennes. 

 

 

12/2019 Orientering i fra felles Landbruksavdeling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar landbrukssjefens redegjørelse til orientering. 

 

 
Behandling:  

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Røros, Os og Holtålen ga utvalget en 

orientering om avdelingen, strategi, status og utfordringer. Hun svarte videre på 

spørsmål i fra utvalget. 

Presentasjonen legges ved sakspapirene, og sendes ut til medlemmene etter møtet.  

  

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar landbrukssjefens redegjørelse til orientering. 
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13/2019 Orientering i fra revisor – status årsregnskap  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Revisjonens redegjørelse angående status for revisjon av årsregnskap 2018 for Holtålen 

kommune tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

Holtålen kommune har ikke levert regnskapet for 2018 enda. Revisor har blitt forespeilet 

at regnskapet blir levert i løpet av uke 12. 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Revisjonens redegjørelse angående status for revisjon av årsregnskap 2018 for Holtålen 

kommune tas til orientering. 

 

 

 

14/2019 Kontrollrapport 2018 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen   

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen tas til etterretning. 

Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som 

fastsettes av Skatteetaten. 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom kontrollrapporten. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen tas til etterretning. 

Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som 

fastsettes av Skatteetaten. 

 

 

 

15/2019 Orienteringssaker 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den framlagte saken tas til orientering. 

 

Behandling: 

Sekretariatet presenterte en tilleggssak: 

 Melding om vedtak: Kommunestyret har vedtatt kontrollutvalgets årsmelding den 07. 

mars- sak 4/19 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

De framlagte sakene tas til orientering. 
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16/2019 Eventuelt 
 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Medlem Holden deltok på NKRF´s årlige kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen. 

Han gå utvalget en kort oppsummering av konferansen.  

Han nevnte noen tema som kan være aktuelt for kontrollutvalget å fokusere på: 

 

 Kvalitet i eldreomsorg 

 Tildelingskriterier helse og omsorg 

 Fastlegeordningen 

 Varslingsrutiner i skole og helse og omsorg 

Sekretariatet legger dette inn i oppfølgingsoversikten og presenterer temaene for 

utvalget når årsplan for 2020 skal vedtas. 

 


