
 
 

 

 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Råde 
 
 
 
Møtedato: 07.06.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:50 
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/14 – 21/19   

 
Frammøteliste: 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Kjell A Løkke, leder (A) X  

Terje Beck, nestleder (H) X 
 

Rikke Cassandra Maske (MDG) 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. leder av forvaltningsrevisjon Casper Støten og 
regnskapsrevisor Inger Marie Karlsen-Moum (sak 21/16),  
 
Administrasjon: Ingen 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Kjell A Løkke, leder  Terje Beck, nestleder 
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PS 21/19 Referater og meldinger  

 
 

PS 21/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Rådes behandling 07.06.2021: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 07.06.2021: 

Innkalling og sakslisten godkjennes. 

 
 
PS 21/15 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

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

Kontrollutvalget Rådes behandling 07.06.2021: 

Terje Beck ble foreslått og enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 07.06.2021: 

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

PS 21/16 Etterlevelseskontroll - Revisors attestasjonsuttalelse 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av «Budsjettvedtak – Overholdelse av 
regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til orientering. 

 



 
 

Kontrollutvalget Rådes behandling 07.06.2021: 

Revisor orienterte om kontrollpunktene i etterlevelseskontrollen. Innstilligen ble enstemmig 
vedtatt. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 07.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av «Budsjettvedtak – Overholdelse av 
regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til orientering. 

 
 

PS 21/17 Workshop i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 

Kontrollutvalget Rådes behandling 07.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet følgende områder i sin workshop: 

 Blir Stortingsmelding nr. 15 i 2017 og 2018 Leve hele livet overholdt? 

 Koronapandemien - hvordan har kommunen håndtert dette? Hvordan har personer 

med utenlandsk opprinnelse blitt ivaretatt og gitt nødvendig informasjon. 

 Konsekvenser ved koronapandemien for eldre og unge herunder psykisk helse, 

tannhelse, ernæring for eldre.  

 Beskyttelse av ansatte ved fysiske overgrep 

 Oppfølging av politiske vedtak 

 Informasjon fra kommunen – via kommunens hjemmeside, får alle nok kunnskap 

uansett språk 

 Ulovlighetsoppfølging generelt, spesielt i strandsonen 

Kontrollutvalget ønsker å invitere kommunedirektør og kommunalsjefer, så de kan komme 
med innspill og informasjon til kontrollutvalget før utvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 07.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet saken og kom med innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen. 
 

 
PS 21/18 Møteplan 2. halvår 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 27. september kl. 17:30 

 22. november  kl. 17:30 

Kontrollutvalget Rådes behandling 07.06.2021: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 



 
 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 07.06.2021: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 27. september kl. 17:30 

 22. november  kl. 17:30 
 

 
PS 21/19 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Rådes behandling 07.06.2021: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Rådes vedtak 07.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

 


