
 
 
 

Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Råde 

 
 
 
Møtedato: 05.12.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 17:50 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 22/28 -  22/34  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Kjell A. Løkke, leder  x  

Terje Beck, nestleder  x 
 

Beate Henæs x  

Jarle Tranøy  x 
 

Åse Marie Rusaanes x  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen 
 
Møtende fra revisjonen: Revisor Inger Marie Meum-Karlsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 

Kjell A. Løkke, leder  Terje Beck, nestleder 
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PS 22/28 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.12.2022: 

Ingen merknader til innkalling og saksliste 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 05.12.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/29 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges….. 

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.12.2022: 

Terje Beck ble foreslått og enstemmig valgt til å signere protokoll. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 05.12.2022: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Terje Beck 
 

 

 



PS 22/30 Kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjon kvalitet og ledelse i 
omsorgstjenesten 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget vurderer at bystyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 
ferdigstilt. 

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.12.2022: 

I vedtakets punkt 2 skiftes bystyret med kommunestyret. Innstillingen enstemmig vedtatt med 
denne endring. 

 Kontrollutvalget Rådes vedtak 05.12.2022: 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 
ferdigstilt. 

 

PS 22/31 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 
etterlevelseskontroll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Tilskudd private barnehager – overholdelse av regelverk og egne 
rutiner», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.12.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 05.12.2022: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Tilskudd private barnehager – overholdelse av regelverk og egne 
rutiner», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

 

PS 22/32 Revisors uavhengighetserklæring 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 



Kontrollutvalget Rådes behandling 05.12.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Rådes uttalelse/innstilling/vedtak 05.12.2022: 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
 

PS 22/33 Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 
virksomhet i 2023: 

 30. januar, kl. 17.30 

 22. mai, kl. 17.30 

 25. september kl. 17.30 

 29. november, kl. 09.00 

 Opplæringsdag 9. november 

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.12.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 05.12.2022: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 
virksomhet i 2023: 

 30. januar, kl. 17.30 

 22. mai, kl. 17.30 

 25. september kl. 17.30 

 29. november, kl. 09.00 

 Opplæringsdag 9. november 
 

PS 22/34 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.12.2022: 

Kontrollutvalget ønsket å bli orientert om kommunens oppfølging vedrørende «Rapport om 
Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad i Råde 
kommune 2022.». Innstillingen enstemmig vedtatt 

 Kontrollutvalget Rådes vedtak 05.12.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 
 


