
 
 
 

Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Råde 

 
 
 
Møtedato: 22.11.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:00 
Møtested: Rådhuset, møterom Kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/28 – 21/34   

 
Frammøteliste: 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Kjell A Løkke, leder (A) X  

Terje Beck, nestleder (H) X 
 

Rikke Cassandra Maske (MDG) Meldt forfall Meldt forfall 

Jarle Tranøy (A) X  

Lillian Elvestad (SP) Meldt forfall Åse Marie Rusaanes 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen 
 
Møtende fra revisjonen: Konst. seksjonsleder Casper Støten og revisor Inger Marie Karlsen 
 
Administrasjon: Kommunalsjef oppvekst og levekår Thomas H. Meyer og Chatrine Retvedt 
kommunalsjef helse, omsorg og rehabilitering 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Kjell A Løkke, leder  Terje Beck, nestleder 
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PS 21/28 Godkjenning av innkalling og protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Protokoll skal erstattes med saksliste i saksoverskrift. Inger merknader utover dette til 
innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalgets vedtak 22.11.2021: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

PS 21/29 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 22.11.2021: 

Terje Beck ble enstemmig valgt 

Kontrollutvalgets vedtak 22.11.2021: 

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



PS 21/30 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 

1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

1  

2  

3   

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 360 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 
 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Sekretariatet redegjorde innledningsvis for overordnet risiko- og vesentlighetsvurderingen og 

resultatet og til hvilke områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 

2022- 2023. Kontrollutvalget diskuterte aktuelle områder. Innholdet i informasjonen som blir 

gitt er også viktig. Er det forståelig for publikum og mottakere? Dette bør også hensyntas i 

prosjektplanene for punkt 2 og 3. 

Kontrollutvalget kom frem til følgende prioriteringer: 
 

 Informasjonssikkerhet 

 Levevilkår, sosialhjelpsmottakere, utenforskap 

 Byggesaksbehandling/ antikorrupsjonsplaner og tiltak  

 

Forslaget til prioritering ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets innstilling 22.11.2021: 

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 
6. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 

henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

 

1 Informasjonssikkerhet 

2 Levevilkår, sosialhjelpsmottakere, utenforskap 

3  Byggesaksbehandling/ antikorrupsjonsplaner og tiltak 

 
7. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 360 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 
 



8. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
9. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 
10. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 
 

PS 21/31 Etterlevelseskontroll 2021 - Risiko- og vesentlihetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser», 
til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets vedtak 22.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser», 
til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

 

PS 21/32 Reglement for kontrollutvalget - endringsforslag 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget foreslår følgende forslag til endring av kontrollutvalgets eget reglement 

punkt 6,1 andre avsnitt.  

 Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Minimum ett av 
medlemmene skal være medlem av kommunestyret. Valgene gjøres på 
kommunestyrets konstituerende møte. 

 
2. Saken oversendes ordfører for videre behandling. 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 



Kontrollutvalgets innstilling 22.11.2021: 

1. Kontrollutvalget foreslår følgende forslag til endring av kontrollutvalgets eget reglement 
punkt 6,1 andre avsnitt.  

 Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Minimum ett av 
medlemmene skal være medlem av kommunestyret. Valgene gjøres på 
kommunestyrets konstituerende møte. 

 
2. Saken oversendes ordfører for videre behandling. 

 

PS 21/33 Møteplan for 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 
virksomhet i 2022: 

 14. februar 

   9. mai (regnskapsmøte) 

 20. juni 

 26.september 

  5.desember 
 

Møtestart er kl. 17.30 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Kontrollutvalget ønsket at første møte i 2022 er 31. januar 2022. Utvalget ønsker en ny 
revidert møteplan i januarmøte hver alternative ukedager settes opp på nytt for året 2022. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

 Kontrollutvalgets vedtak 22.11.2021: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 

virksomhet i 2022: 

 31. januar 
 

Møtestart er kl. 17.30 

 

PS 21/34 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Kontrollutvalgskonferansen 2022 (med link til program): 



NKRF:  www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2022  og  
FKT:  www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/  sendes ut sammen 
med referatet, slik at medlemmene i utvalget kan vurdere om noe er interessant .  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
 

http://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2022
http://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/

