MØTEINNKALLING
Grue kontrollutvalg 2019-2023
Dato:
Sted:
Arkivsak:

05.01.2021 kl. 10:00
Teams
18/00086
Stein Bruno Langeland (SP) – leder
Inger Marie Hvithammer (AP) - nestleder
Erik Ødegård (BL)
Geir Kvisler (SP)
Inger Kristiansen (H)
Forfall må meldes så snart som mulig til telefon 92817925 eller
Anne.Haug@gs-iks.no )
Ordfører Rune Grenberg
Revisjon Øst IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ Rolf Berg,
oppdr.ansv.forv.revisor Lina Høgås-Olsen/Magnus Michaelsen/Jo Erik
Skjeggestad
Kommunedirektøren
Daglig leder i Revisjon Øst IKS, Morten Alm Birkelid
Varamedlemmene (til orientering).
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Sekretariatsleder Anne Haug

Kontrollutvalgets
medlemmer:

Forfall:
Ordfører:
Revisor:

Kopi av innkallingen
sendes:
Kopi av sakslistens
framside på e-post til:
Sekretær:
Invitert til sak:
Innkalt til sak:

Hele sakslisten med
vedlegg legges på

Hjemmesiden til Glåmdal sekretariat IKS/Konsek Øst IKS (under arbeid) og på
kommunens hjemmeside.

Saker til behandling
01/21

Sak G-01/21 Kontrollutvalgets drøftelse av
KS vedtak i sak 100/20 og 101/20.

10.00

02/21

Sak G-02/21 Informasjon om KUs arbeid og
myndighet til kommunestyret

11.15

Kongsvinger, 29.12.20
Stein Bruno Langeland (sign.)
kontrollutvalgets leder

Anne Haug
sekretariatsleder

Saker til behandling

01/21 Sak G-01/21 Kontrollutvalgets drøftelse av KS vedtak i sak
100/20 og 101/20
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

Saksgang
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato
05.01.2021

Saknr
01/21

Forslag til vedtak/innstilling:
Saken legges frem til diskusjon og uten forslag til vedtak

Vedlegg:
Ingen vedlegg

Saksframstilling:
I kommunestyremøte den 14.12.20, ble kontrollutvalgets forslag til
Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
for 2021-2024, jf. KU-sak 66/20 og Kontrollutvalgets årsplan 2021, jf. KU-sak 65/20
behandlet som henholdsvis KS-sak 100/20 og 101/20.
KS-sak 100/20: Etter forslag fremsatt av Arbeiderpartiet og Høyre ble følgende
vedtatt med 19 mot 2 stemmer:
«Kommunestyret tar planen til orientering, men utsetter endelig behandling av
planen.
Kommunestyret ber kontrollutvalget til neste behandling av saken å ha foretatt en
prioritering av de prosjektene som foreslås.
Kommunestyret ønsker ikke å delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen
ihht. kommuneloven § 23-3, tredje ledd.
Det bes om at nødvendige redigeringer i planen ihht. dette gjøres før saken
behandles på nytt.»
KS-sak 101/20: Etter forslag fra de samme og med likelydende stemmeresultat, ble
Kontrollutvalgets årsplan 2021 utsatt i påvente av behandling av ovennevnte sak.
Kontrollutvalget finner at kommunestyrets vedtak innebærer begrensning av
kontrollutvalgets handlingsrom. I KUs fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon
og eierskapskontroll er det gitt en god forklaring på hvorfor prosjektene ikke bør

prioriteres og hvorfor kontrollutvalget bør få delegert myndighet til å gjøre endringer i
planen. Likevel ønsker ikke kommunestyret å gi kontrollutvalget denne muligheten,
og kontrollutvalget stiller spørsmål om hvorfor.

02/21 Sak G-02/21 Informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og
myndighet til kommunestyret
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

Saksgang
1 Grue kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato
05.01.2020

Saknr
02/21

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget anmoder ordfører om at sekretariatets leder og KUs leder får komme på et
kommunestyremøte i nær fremtid og orientere om utvalgets oppgaver og myndighet

Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Daglig leder ved Glåmdal sekretariat IKS har ved et par anledninger bedt om å få komme i
kommunestyret i Grue og informere om kontrollutvalgets arbeid, lovpålagte oppgaver og
myndighet. Dette har av ulike årsaker ikke latt seg gjennomføre.
Kontrollutvalget mener det er viktig at kommunestyrets representanter får denne
informasjonen og vil igjen be om at sekretariatets leder og KUs leder får møte i
kommunestyret og holde en slik orientering.

