Kontrollutvalget i Træna kommune
24. oktober 2014

Møte 12.09.2022
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL
Dato: Mandag 12. mai
Tid:
09:00–12:00
Sted: Digitalt pr. Microsoft Teams
Tilstede fra kontrollutvalget:
Merethe Lillegård, leder
Tove Ruth Olsen, nestleder
Lise-Kari Olsen, medlem
Anja Antonsen, varamedlem
Hilde Rasmussen, varamedlem
Forfall:
Johnny Tore Eliassen, medlem
Geir Anders Sjøset, medlem
For øvrig deltok:
Kommunedirektør Torild Fogelberg Hansen
Ordfører Jan Helge Andersen
Tilstede fra sekretariatet:
Tobias Langseth, sekretariatsleder

Til behandling forelå:
Sak 12/2022 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
Sak 13/2022 – Oppfølging rapport forvaltningsrevisjon [Tidlig innsats]
Sak 14/2022 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 15/2022 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.
Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.

Side 1 av 2

Kontrollutvalget i Træna kommune
24. oktober 2014

Sak 12/2022 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
Vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen settes i tråd med
saksfremlegget til en forventet utgift på kr 417.883.
Beløpet gir en nominell økning på 3,8 % sammenliknet med budsjett for 2022.
Kostnaden utgjør 0,51 % av kommunens totale bokførte driftsutgifter i 2021.
Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken [uendret] frem til behandling og vedtak i
kommunestyret. Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.

Sak 13/2022 – Oppfølging rapport forvaltningsrevisjon [Tidlig innsats]
Vedtak:
Kontrollutvalget har blitt orientert om status for oppfølgingsarbeidet i tilknytning til
forvaltningsrevisjonsrapporten «tidlig innsats i barnehage og skole» gjennom a) handlingsplan for
tidlig innsats og b) muntlig redegjørelse i utvalgets møte 12.09.2022. Kontrollutvalget har ingen
spesielle merknader til iverksatte og planlagte tiltak.

Sak 14/2022 – Orienteringer fra sekretariatet
Vedtak:
Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 15/2022 – Eventuelt
Intet til behandling.
***

__________________
Merethe Lillegård /s/

_____________________
Tove Ruth Olsen /s/

__________________
Anja Antonsen /s/

_____________________
Hilde Rasmussen /s/
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__________________
Lise-Kari Olsen /s/

