
 
 
 

Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Råde 
 
 
 
Møtedato: 27.09.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:35 
Møtested: Rådhuset, møterom Kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/20 – 21/27  

 
Frammøteliste: 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Kjell A Løkke, leder (A) X  

Terje Beck, nestleder (H) X 
 

Rikke Cassandra Maske (MDG) X  

Jarle Tranøy (A) X  

Lillian Elvestad (SP) Meldt forfall Åse Marie Rusaanes 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen   
 
Administrasjon: Ingen 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Kjell A Løkke, leder  Terje Beck, nestleder 
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PS 21/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Ingen merknader til innkalling eller sakslisten 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
Innkallingen og saksliste godkjennes 

 

PS 21/21 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 27.09.2021: 
Terje Beck enstemmig valgt. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Terje Beck 

 



PS 21/22 Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Råde kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Råde kommune, tas til orientering 
 

2. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret om å få overført ubrukte timer til 
forvaltningsrevisjon i 2021 til 2022 budsjettet. Dette for at ferdigstilling av 
barnevernprosjektet ikke skal tas av timene til forvaltningsrevisjon i 2022 (det skal 
vedtas ny Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023).  

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Sekretariatet orienterte kort om saksfremlegget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets innstilling og vedtak 27.09.2021: 
 

1. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Råde kommune, tas til orientering 
 

2. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret om å få overført ubrukte timer til 
forvaltningsrevisjon i 2021 til 2022 budsjettet. Dette for at ferdigstilling av 
barnevernprosjektet ikke skal tas av timene til forvaltningsrevisjon i 2022 (det skal 
vedtas ny Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023).  

 

PS 21/23 Prosjektplan "Barnevern" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Prosjektplan "Barnevern", godkjennes 
 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Revisor orienterte om prosjektplan, revisjonskriterier og metode. Kontrollutvalget stilte 
enkelte oppfølgingsspørsmål rundt temaet. Kontrollutvalget uttrykte spesielt at de er opptatt 
av om kommunen prioriterer hjelpetiltak i hjemmet kontra omsorgsovertakelser. 
Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag til innstillingen. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Prosjektplan "Barnevern", godkjennes 

 

PS 21/24 Revisors orientering om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 
2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 
orientering 

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Revisor orienterte om gjennomført revisjonsarbeid i 2020.  Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 
 



Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
 

PS 21/25 Overordnet revisjonstrategi 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 
 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Revisor orienterte om revisjonsinndelingen og revisjonsstrategien for 2021. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

 

PS 21/26 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 1 447 120.-, 
godkjennes 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Sekretariatet og revisjonen presenterte sine respektive budsjett for Råde kommune. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 1 447 120.-, 

godkjennes 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 

PS 21/27 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Kontrollutvalget merket seg en feil i kontrollutvalgets eget reglement punkt 6,1 andre avsnitt. 
Sekretariatet følger dette opp. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 



 


