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Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 09.12.2019 26/19 

 

 

Møte- og arbeidsplan 2020 Froland kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møte- og arbeidsplan 2020 for Froland kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde 

de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2020: Tirsdager kl. 09:00. 

11.02 

31.03 

12.05 

22.09 

24.11 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. 

Saken skal videre legges frem til behandling i kommunestyret. 

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker 

som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter 

egen forskrift er pålagt å behandle. 

 

I tillegg til ordinære saker som blir lagt frem for kontrollutvalget gjennom året, vil det av erfaring 

fra tidligere år alltid dukke opp spørsmål som blir gjenstand for drøfting i utvalget. Enkelte saker er 

også av en slik karakter at de blir behandlet unntatt offentlighet. I spesielle saker er det direkte 

kontakt/drøftelser med berørte parter (eks. rådmann, revisor eller ordfører). 
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Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstiller 

anbefaling i kontrollutvalgsboken. 

 

Sekretariatet legger frem forslag til følgende agenda for 2020: 

 

 

 

Froland kontrollutvalg 

Møte-/arbeidsplan 2020 
 

(29.-30.1.2020: Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges Kommunerevisorforbund, Gardermoen) 

 

11. februar 2020 kl. 09:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Årsmelding 2019 fra kontrollutvalget 

- Revisors uavhengighet 2020 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

31. mars 2020 kl. 09:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2020 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

 

April 2020: Vårkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark/Vestfold 

 

 

12. mai 2020 kl. 09:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Årsregnskap og årsberetning 2019 for Froland kommune  

- Årsrapport og årsregnskap 2019 Skatteoppkreveren for Froland Kommune 

- Risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for planer for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll 

- Rapport for 1. tertial Froland kommune 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Saksbehandling og kompetanse i barnevernet» 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

 

(3.-4.6.2020: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Gardermoen) 
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22. september 2020 kl. 09:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Budsjett for kontrollarbeidet i Froland kommune 2021 

- Overordnet revisjonsstrategi 2020 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

 

November 2020: Høstkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark/Vestfold 

 

 

24. november 2020 kl. 09:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Møte- og arbeidsplan 2021 Froland kontrollutvalg 

- Orientering om 2. tertial 2020 

- Orienteringer fra revisor 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

Det kan være aktuelt å kalle inn rådmannen (/representanter fra administrasjonen) for å orientere om 

aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt i planen. Vi gjør oppmerksom på at planen 

er dynamisk, og at saker kan bli flyttet til et annet møte. Ved behov kan det være aktuelt å avlyse, 

flytte eller ta ekstra møter. 

 

 

Froland kontrollutvalg har behandlet saken i møte 09.12.2019 sak 26/19 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møte- og arbeidsplan 2020 for Froland kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde 

de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2020: Tirsdager kl. 09:00. 

11.02 

31.03 

12.05 

22.09 

24.11 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 
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