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Holtålen kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

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

Møtested: Kommunehuset, møterom Bringen  

Møtedato: Torsdag 9. september 2021 

Tid:  Kl. 13:00 – kl. 15:00 

Saknr. 29- 34 

 

Til stede på møtet: 

  

Medlemmer:          Forfall:     
Ann Elisabeth Hansvold, leder    Ole Anders Holden      
Annie Tamlag, nestleder       
Torild Løvdal            
Jan Moen 
 
 
Vara: 
Kunne ikke møte 
 

 
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Torill Bakken 
Fra Revisjon Midt-Norge SA:  Ann Katharine Gardner, t.o.m. sak 30/21, via Teams 
 
 
Merknad: 

Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall personer 

på møtet ble deltakelse gjort tilgjengelig via Teams for øvrige deltakere. Lenke til møtet 

var tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.  

 
 
  
 
Torsdag 9. september 2021 
  

Torill Bakken  
T. Bakken, møtesekretær 
 

 
Neste ordinære møte: Torsdag  25. november 2021 kl. 10:00  
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29/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 09.09.21 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 09.09.21 godkjennes. 

 

 

30/2021 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 med 
økonomifunksjonen 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 

for økonomiforvaltningen i Holtålen kommune til orientering. 

Kontrollutvalget ber kommunedrektøren sørge for at kravet om å utlikne opparbeidd 

overskudd på selvkostområdene slam og feiing blir overholdt. 

 

 

Behandling: 

Oppdragsansvarlig revisor Ann Katharine Gardner gikk gjennom revisors uttalelse. 

Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget. 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 

for økonomiforvaltningen i Holtålen kommune til orientering. 

Kontrollutvalget ber kommunedrektøren sørge for at kravet om å utlikne opparbeidd 

overskudd på selvkostområdene slam og feiing blir overholdt. 

 

 

 

31/2021 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2022 

 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Holtålen kommune 

for 2022 på kr 742 000. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 
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Behandling: 

Utvalget diskuterte det framlagte forslaget. Sekretariatets forslag vedtas.  

  

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Holtålen kommune 

for 2022 på kr 742 000. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

32/2021 Orienteringssaker  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

  

Tilleggssak: 

Holtålen kommune har fått ny oppdragsansvarlig revisor. Brev mottatt i fra Revisjon 

Midt-Norge. Brevet ble lagt fram for utvalget. 

 

Sakene ble gjennomgått og tatt til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

33/2021 Eventuelt 

 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Utvalget ønsker at møtene skal starte kl. 10:00 fra og med 25. november 2021.  

 

   

34/2021 Godkjenning av dagens protokoll 

 
Forslag til vedtak: 

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 09.09.21, godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag vedtas. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 09.09.21, godkjennes. 

 

 
 


