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UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter at møteboken, som vi
vi har signert, er ført
ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.

UTSKRIFTER:
UTSKRIFTER:
Møtebok
sendt til:
ordfører, rådmann,
Øst IKS.
Møtebok er
er sendt
til: Kontrollutvalget,
Kontrollutvalget, ordfører,
rådmann, Revisjon
Revisjon Øst
IKS.
Innkallinger og
og møtebøker ligger også på www.konsek-ost.no under hvert kontrollutvalg/
«Møter».
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Saker til behandling

15/22
Am-15/22 Godkjenning
Godkjenning av
innkalling/sakliste
15/22 Sak
Sak Åm-15/22
av innkalling/sakliste
Behandlet av
1 4mot
Åmot kontrollutval
kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato
07.04.2022
07.04.2022

Saknr
15/22
15/22

Forslag til vedtak/innstilling:
Innkalling/sakliste godkjennes
Møtebehandling

Votering
Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.
Vedtak
Innkalling/sakliste godkjennes
[Lagre]
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Godkjenning av
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17.2.22
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Sak Åm-16/22
av protokoll
Behandlet av
Behandlet
av
1
1 4mot
Åmot kontrollutval
kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato
Møtedato
07.04.2022
07.04.2022

Saknr
Saknr
16/22
16/22

Forslag til vedtak/innstilling:
Protokoll
fra 17.2.22
godkjennes
Protokoll fra
17.2.22 godkjennes

Møtebehandling

Votering
Det
ikke fremmet
annet forslag
til vedtak,
vedtak, vedtaket
vedtaket var
var enstemmig.
Det ble
ble ikke
fremmet annet
forslag til
enstemmig.
Vedtak
Protokoll
fra 17.2.22
godkjennes
Protokoll fra
17.2.22 godkjennes
[Lagre]
[Lagre]
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17/22
Am-17/22 Orientering
Orientering fra
fra økonomisjefen
17/22 Sak
Sak Åm-17/22
økonomisjefen ang.sak
ang.sak 4/22
4/22
Behandlet av
1 4mot
Åmot kontrollutval
kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato
07.04.2022
07.04.2022

Saknr
17/22
17/22

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar økonomisjefens redegjørelse til orientering.

Saksframstilling:
Saksframstilling:
Kontrollutvalget fattet
fattet ii sitt forrige
forrige møte
møte 17.2.,
17.2., sak 4/22, følgende
følgende vedtak:
vedtak:
••
••

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren besvare skriftlig de avvik som er
påpekt
og komme
med en
en plan
påpekt ii interimrapporten
interimrapporten og
komme med
plan innen
innen 15.
15. mars
mars om
om hvordan
hvordan
disse skal lukkes. Kommunedirektøren vil da bli innkalt til kontrollutvalgets
ekstraordinære
møte 7.
april.
ekstraordinære møte
7. april.

Kommunedirektøren er
derfor invitert
for å
for hvordan
Kommunedirektøren
er derfor
invitert ii dagens
dagens møte
møte for
å redegjøre
redegjøre for
hvordan
avvikene revisjonsrapport interim skal lukkes. Han kan ikke møte, men
økonomisjefen
sted.
økonomisjefen møter
møter ii hans
hans sted.

Møtebehandling
Ordfører
Ordfører var innkalt for å
å gi en redegjøring
redegjøring angående kommunens
kommunens vedtak om å
å ta
imot
flyktninger. Det
Det er
til ordfører
ordfører hevdet
saken om
imot 100
100 flyktninger.
er ii innkallingen
innkallingen til
hevdet at
at saken
om bosetting
bosetting
ikke
ikke er
er saksutredet noe
noe han
han motstridet da den
den er utredet
utredet av administrasjonen.
administrasjonen.
Ordfører
Ordfører er
er ikke tilfreds
tilfreds med innkallingene
innkallingene til
til kontrollutvalgsmøtene.
kontrollutvalgsmøtene. Han
Han er vanligvis
innkalt
gi «trivielle,
«trivielle, ad
ad hoc»
orienteringer, noe
er komfortabel
komfortabel med.
innkalt for
for å
å gi
hoc» orienteringer,
noe han
han ikke
ikke er
med. Det
Det
ble
ble en diskusjon rundt temaet, og
og det ble
ble bestemt
bestemt at ordfører og leder
leder i
kontrollutvalget
skal ha
møte angående
saken.
kontrollutvalget skal
ha et
et møte
angående saken.
Økonomisjefen
møter for
for kommunedirektør
møte. Det
5.4.
Økonomisjefen møter
kommunedirektør da
da han
han ikke
ikke kan
kan møte.
Det ble
ble den
den 5.4.
sendt ut et
et internt notat fra
fra administrasjonen der avvik ii revisjonsrapport
revisjonsrapport interim
interim er
er
svart opp.
opp. Dette
Dette er
sendt ut
medlemmer.
svart
er sendt
ut til
til kontrollutvalgets
kontrollutvalgets medlemmer.
Økonomisjefen
redegjorde for
for saken
saken ii møtet
og gikk
gikk igjennom
punkt for
for
Økonomisjefen redegjorde
møtet og
igjennom punkt
punkt for
for punkt
avvikene
avvikene revisjonen har
har bemerket
bemerket og notatet
notatet fra administrasjonen
administrasjonen sendt ut til
kontrollutvalget
5.4. Revisjonen
med på
på teams
teams og
og hadde
hadde sine
sine innspill
saken.
kontrollutvalget 5.4.
Revisjonen var
var med
innspill ii saken.
Votering
Votering
Endringsforslag
Endringsforslag fra
fra kontrollutvalget:
kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar
tar økonomisjefens
og ordførererens
ordførererens redegjørelse
redegjørelse til
til orientering.
orientering.
Kontrollutvalget
økonomisjefens og
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Endringsforslag
enstemmig vedtatt.
vedtatt.
Endringsforslag enstemmig

Vedtak
Kontrollutvalget tar
tar økonomisjefens
og ordførererens
ordførererens redegjørelse
redegjørelse til
til orientering.
orientering.
Kontrollutvalget
økonomisjefens og
[Lagre]
[Lagre]
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