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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2016 som den foreligger.

Bakgrunn for saken:
Møte- og arbeidsplanen for 2016 var til behandling i kontrollutvalget 02.12.15-sak 35/2015.
Møte- og arbeidsplanen var til behandling i kontrollutvalget 06.05.14– sak 13/2014. Denne ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalget har valgt å legge frem møte- og arbeidsplanen for kommunestyret, fremfor å utarbeide en samlet
plan for virksomheten i valgperioden.

Vedlegg
1 Saksutskrift - Møte- og arbeidsplan for 2016
2 Melding om vedtak - Møte- og arbeidsplan for 2016

Saksutskrift
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

15/15583-1
033
Alexander Etsy Jensen

Saksgang
1 Søgne kontrollutvalg

Møtedato
02.12.2015

Saksnr
35/15

Møte- og arbeidsplan for 2016

Forslag fra sekretariatet:
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2016 godkjennes.
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter
utvalget ønsker.

Møtedatoer 2016: Tirsdag kl. 09:00: 26.01 - 02.03 – 03.05 - 27.09 - 18.10 – 13.12

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).
Kontrollutvalget har valgt å legge frem møte- og arbeidsplanen for kommunestyret, fremfor å utarbeide en
samlet plan for virksomheten i valgperioden.
Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstiller forskriftet av
15.06.04.

Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og agenda for 2016:
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Søgne kommune
Kontrollutvalget
Møte- og arbeidsplan 2016
Tirsdag 26. januar 2016 kl.09:00







Godkjenning av møteprotokoll
Revisors egenvurdering av uavhengighet
Årsmelding 2015 fra kontrollutvalget
Selskapskontroll – Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR)
Andre orienteringer i møte
Referat og drøftingssaker i møte

Tirsdag 2. mars 2016 kl. 09:00








Godkjenning av møteprotokoll
Referat fra kontrollutvalgskonferansen (NKRF)
Virksomhetsbesøk/bedriftsbesøk
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Andre orienteringer i møte
Referat og drøftingssaker i møte

Tirsdag 3. mai 2016 kl.09:00









Godkjenning av møteprotokoll
Regnskapssaken 2015 for kommunen
Orientering fra økonomisjefen
Melding om andre reviderte regnskap (bl.a skatteoppkreveren)
Oppfølging – Forvaltningsrevisjon: Saksbehandling i barnevernstjenesten
Bestilling – Nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt iht. plan
Andre orienteringer i møte
Referat og drøftingssaker i møte

Tirsdag 27. september 2016 kl. 09:00





Godkjenning av møteprotokoll
Budsjett for kontroll og tilsyn
Andre orienteringer i møte
Referat og drøftingssaker i møte

Tirsdag 18. oktober 2016 kl.09:00





Godkjenning av møteprotokoll
Orientering fra økonomisjefen (andre tertial og budsjett)
Andre orienteringer i møte
Referat og drøftingssaker i møte

Tirsdag 13. desember 2016 kl.09:00






Godkjenning av møteprotokoll
Orientering fra økonomisjefen (andre tertial og budsjett)
Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2017
Andre orienteringer i møte
Referat og drøftingssaker i møte
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Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle
saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor.
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske miljø
og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og
kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og
lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Slik opplæring og
kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud.
Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges
kommunerevisorforbund (NKRF) eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er en viktig samling for å
tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele
landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder.

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de ønsker.

Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 02.12.2015 sak 35/15
Møtebehandling
Sekretariatet gjennomgikk forslag til møte- og arbeidsplan for 2016.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2016 godkjennes.
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter
utvalget ønsker.

Møtedatoer 2016: Tirsdag kl. 09:00: 26.01 - 01.03 – 03.05 - 27.09 - 18.10 - 13.12

RETT UTSKRIFT
DATO 14.desember.2015
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/Temark - Agder og Telemark
kontrollutvalgssekretariat (IKS)

Søgne kommune

Vår dato
Deres dato
Vår referanse
Deres referanse
Vår saksbehandler

14.12.2015
15/15583-4
Alexander Etsy
Jensen

Melding om vedtak sak 35/15 - Møte- og arbeidsplan for 2016
Søgne kommune - kontrollutvalget behandlet i møte 02.12.2015 sak 35/15. Følgende vedtak ble fattet:
Vedtak i Søgne kommune – kontrollutvalget
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2016 godkjennes.
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de
møter utvalget ønsker.
Møtedatoer 2016: Tirsdag kl. 09:00: 26.01 - 01.03 – 03.05 - 27.09 - 18.10 - 13.12
Vedlegg: Saksutskrift sak 35/15
Kopi: Søgne kommune v/ordfører og rådmann

Med vennlig hilsen
Alexander Etsy Jensen
Temark - Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (IKS)
Alexander.Etsy.Jensen@temark.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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