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Ordfører
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RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2023-1567/02
033
Harald Svendsen
t6.0t.2023

Møtedato

Saksframlegg

Utvalgssaksnr Utvalg
PS 01/23 Kontrollutvalget 23.0t.2023

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I7,IO2O22

Sekretærens innstilling:

Protokollen fra møtet 17 .10.2022 godkjennes

Saksopplysninger:

Protokollen fra forrige møte er tidligere utsendt. Det har ikke framkommet merknader.

Harald Svendsen
Sekretær



KONTROLLUTVALGET I

RINDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Møte nr.: 4122
Møtedato: 17.10.2022
Tid: Kl. 1000
Møtested: Rindal Eldresenter
Sak nr.: 20122 -26122

Møteleder: Lene Mari S. Fredriksen

Møtende medlemmer: Ola Bakken
Ola Syrstad
Kirsti B. Landsem
Roar Morten Eriksen

Fra sekretariatet: Harald S. Svendsen, sekretær

Fra revisjonen: Tore Kvisvik, revisor

Repr. Roar Moften Eriksen deltok ikke under behandlingen av sak 20122 og2ll22.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

Saxslrsrp:

Urv. TrrrEL
SAKSNR.

PS 20122 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.06.2022

PS 21122 REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 22122 KOMMI-INIKASJONS- OG REVISJONSPLAN

PS23122 FORENKLETETTERLEVELSESKONTROLL2O2l

PS24I2Z BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2023

PS25I22 OPPFØLGINGSLISTE

PS26122 EVENTUELT



PS 20122 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.06.2022

Kontrollutvalgets vedtak:
Protokollen fra møtet 13.062022 godkj ennes.

Kontrollutval gets beh andlin g :

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekletærens innstilling (4 voterende)

PS2U22 REFERATER OG ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrol lutv al get tar referat o g ori enteringssaken ti I ori enterin g.

Referatsaker:

RS 04122
RS 05/22
RS 06/22
RS 07122

Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Revsjon SA
Protokoll ftamøte i særskilt interkommunal klagenemnd for ReMidt IKS
Kopi av artikkel - varsling til kontrollutvalget
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for Rindal kommune

Orienteringssaker:

Det foreligger ingen orienteringssaker

Kontrollutvalgets behandling :

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling(4 voterende)

PS 22/22 KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN

Kontrollutvalgets behandlin g:

Kontrollutval gets vedtak:
Kommunikasjons- og revisjonsplanen tas til orientering

Kontrollutvalgets behandling :

Revisor Tore Kvisvik orientefte og svarte på spørsmål fra utvalget.
Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt (5 voterende).



23122 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2021

Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll
med økonomiforvaltningell, samt revisjonens orientering om saken til etterretning.
Saken oversendes kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:
Revisor Tore Kvisvik orienterte og svalte på spørsmål fra utvalget.
Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt (5 voterende).

24122 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2023

Kontrollutvalgets vedtak:
Konffollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid2023:

1. For revisjonsarbeid budsjetteres det med kr. 420.000, - til regnskapsrevisjon,
kr. 300.000, - til forvaltningsrevisjon og kr. 68.800 til sekretariatsstjenester.

2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for kjøp av tjenester fra MRR SA utover ordinær
forvaltnings-/regnskapsrevisjon og attestasjoner.

Kontrollutvalgets behandling:
Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt (5 voterende)

PS 2s122 OPPFØLGINGSLISTA

Kontrollutval gets vedtak :

Oppfølgingslista oppdateres i henhold til de orienteringen som er gitt i dagens møte.

Endringer:

Nye saker:
Virksomhetsbesøk Bolme bamehage i neste møte

Orientering om ombyggingsprosjekt barnehage.

Orientering om eventuelle omrokkeringer av personell

I neste møte28.11.2022, kl 1000

NKRFs Kontrollutval gskonferanse 01 .02-02.02.2023



PS 26122 EVENTUELT

Det framkom ingen saker

Lene Mari S. Fredriksen
Leder

Kirsti B. Landsem

Ola Løseth Bakken
Nestleder

Roar M. Eriksen

Ola Syrstad

Harald Svendsen
Sekretær



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2023-1s67t02
033
Harald Svendsen
16.01.2023

Møtedato

Saksframlegg

Utvalgssaksnr Ufvalg
PS 02123 Kontrollutvalget 23.01.2023

REFERAT OG ORIENTERINGER

Referatsaker:

Det foreligger ingen referatsaker.

Orienteringssaker:

01123 Orientering om ombyggingsprosjekt barnehage.
02123 Orientering om eventuelle omrokkeringer av personell.

Orienteringene ikke bekreftet.

Harald Svendsen
Sekretær



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2023-1s67102
033
Harald Svendsen
16.01.2023

Møtedato

t

Saksframlegg

Utvalgssaksnr Utvalg
PS 03/23 Kontrollutvalget 23.0t.2023

EIERSKAPSKONTROLL - EVENTUELL BESTILLING

Sekretærens innstilling:

Rindal kontrollutvalg ber MRR SA utarbeide en prosjektplan for en generell
eierskapskontroll som legges fram for behandling i neste møte i utvalget.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal i henhold til lov om kommuner og fulkeskommuner av 22.3.2018 S 23-2
(kommuneloven) gjennomføre eierskapskontroll.

Eierskapskontroll er definert i kommuneloven $ 23- 4: <Eierskapskontroll innebærer å
kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og
forskrifter, kommunestyrets eller fflkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for
eierstyring>.

Det er ikke gjennomført eierskapskontroll i Rindal kommune hittil i valgperioden.

Sekretæren foreslår at kontrollutvalget ber MRR SA om en prosjektplan for en generell
eierskapskontroll til neste møte.

Harald S. Svendsen

sekretær



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvølget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2023-ts67/02
033

Harald Svendsen
16.01.2023

Saksframlegg

Utvalsssaksnr Utvalg Møtedato
PS 04123 Kontrollutvalget 23.01.2023

Ånsvrrr,DlNc FoR RTNDAL KoNTRoLLUTvALG 2022

Sekretærens innstilling:

Kontrollutvalgets innstilling til vedtak til kommunestyret:

Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til etterretning.

Saksopplysninger:

I henhold til kommuneloven skal kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til
kommunestyret. Det er derfor naturlig at kontrollutvalget avgir årsmelding som gir en samlet
informasjon om utvalgets aktivitet i løpet av kalenderåret.

Harald S. Svendsen
Sekretær



KONTROLLUTVALGET I
RINDAL KOMMUNE

Ånsvrnr,DlNc FoR zozz

1. INNLEDNING

Rindal kommune er pålagd å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt
kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret forestå den løpende kontrollen med
kommunen si forvaltning (Kommunelova $ 23-1, 1. ledd).

Funksjonen som kontrollorgan forutsetter ei uavhengig stilling til den som blir kontrollert,
dvs. forvaltninga.

Utvalget si uavhengige stilling til andre folkevalgte organ og administrasjonen er bl.a.
ivaretatt om giennom strenge krav til kven som er valgbare (Kommunelova $ 23-1, 3. ledd)

Utvalget rapporterer og gir tilråding direkte til kommunestyret i saker som vedkofilmer denne
oppgaven.

2, UTVALGETS SAMMENSETNING

Kontrollutvalget i Rindal kommune har nå følgende sammensetning:

Leder: Lene Mari S Fredriksen
Nestleder: Ola Løseth Bakken
Kirsti Barbo Landsem
Ola Syrstad
Roar Morten Eriksen

Varamedlemmer
1. Nils Bakken
2. Romund Blakstad
3.BjørgMyrvang
4. Marte Trønsdal

I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor mØte- og talerett i utvalgets møter.

3. SEKRETARIAT

Det følger av Kommuneloven 5 23-7,1. ledd at kommunestyret skal sørge for sekretærbistand
til kontrollutvalget.

Det ble i 2005 inngått en samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for
kontrollutvalgene i kommunene Aure, Averøy, Frei, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla,
Surnadal, Tingvoll og Tustna, med endringer vedtatt 12.01.06.

Etter avtalens punkt 5.1 skal Kristiansund kommune være vertskommune for sekretariatet:
<Kristiansund kommune er vertskommune og har ansvaret som arbeidsgiver for sekretæren.
Kristiansund kommune ansetter sekretær for kontrollutvalg i de deltakende kommunene med
til sammen 150 % stillingsressurs)).



12022 ble sekretærfunksjonen for kontrollutvalget ivaretatt av Harald S. Svendsen.

Kontorsted for sekretariatet er i Astrups gate 9 (Nordmørsterminalen), 3. etg.

4. UTVALGETS OPPGAVER

4.1 Innledning

Kontrollutvalet sitt ansvar og myndigheit er hjemlet i Kommunelova $ 23-2:

Kontrollutvalget skøl påse at:
a) kommunens ellerfylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvøltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtøk.

c) det utfures forvaltningsrevisjon av kommunens eller fulkeskommunens virksomhet, og av
selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i.

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fulkeskommunens eierinteresser
i selskaper mv. (eierskapskontroll).
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget trffir ved behandlingen av
revisj onsrøpporter, blir ful gt opp.

Kontrollutvalget sine oppgaver er ytterligere konkretisert i Forskrift for kontrollutvalg og
revisjon.

I departementets merknader til den gamle kommuneloven vert det videre utdypet:
<Kontrollutvalget fører etter første ledd kontroll og tilsyn med hele kommunens virksomhet,
men har prinsipielt ikke et tilsynsansvar overfor kommunestyret selv, ettersom
kontrollutvalget er underordnet kommunestyret. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et
hvert forhold ved kommunens virlrsomhet så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn.
Kontrollutvalget har anledning til å føre kontroll og tilsyn med alle deler av den kommunale
virksomheten, herunder kommunale foretak etter kommuneloven kap I l.l

Desse prinsippene er videreført dg i den nye lova.

4.2 Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalets oppgåver ved rekneskapsrevisjon kjem fram i forskrifta $ 3:

<Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at
a) kommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utfures i samsvør med lov, forskrift og kontrollutvølgets instrukser og
avtaler med revisor
c) regnsknpsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i knpittel 2 og 3.

Kontrollutvalget skøl uttale seg til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningene før
formannskapet inns tiller til vedtak.

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven S 24-7 til S
24-9 blir rettet ellerfulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet ellerfulgt opp, skal
ko ntr o I lu tv a I ge t r app o r t er e d e t t i I ko mmune s ty r eb).



4.3 Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon inneber å gjennomføre systematiske vurderingar av økonomi,
produktivitet, regeletterleving, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret sitt vedtak
(Kommunelova g 23-3,1. ledd).

Forvaltningsrevisjonar kan gjennomførast i kommunens eigne verksemder eller i føretak
kommunen eig.

Kontrollutvalet skal minst ein gong i valperioden, og seinast ved utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide ei plan som viser på kva område det skal
gjennomførast forvaltningsrevisjonar. Planen skal basere seg på ei vurdering av risiko og
vesentligheit. (Kommunelova $ 23-3,2. ledd)

Denne plana vart vert vedteke i kommunestyret. Det er delegert til kontrollutvalet å gjere
endringar iløpet av valperioden.

4.4 Eierskapskontroll
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør
dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipp for
eierstyring (Kommunelova g 23-4).

Gjennomføringen av eierskapskontroller er organisert på same måte som forvaltnings-
revisjoner.

4.5 Andre oppgaver
Kontrollutvalget sine oppgaver er, i tillegg til de som er nevnt ovenfor, m.a. disse: Valg av
revisjonsordning og vagl av revisor (lova g 24-1), saker om tilsetting, suspensjon, oppslgelse
og avskjed av revisor (forskrifta $8) og budsjetthandsaming (forskrifta g2).

4,6 Saksbehandling og sekretariat
Sekretariatet sine oppgaver er bestemt i forskriftas $7:
<Selcretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget og skal påse at de sakene som
behandles øv kontrollutvalget, erforsvarlig utredet. Sekretariate| skat også påse at
ko ntr o I lutv al gets v e dt ak b I ir iv erl<s at t >.

Samarbeidsforumet for kontrollutvalga i kommunerevisjonsdistriktet vedtok, i medhold av
Samarbeidsavtalen punkt 5.3,imøte 12.10.06 (sak 15/06) Retningslinjer for
Kontrollutvalgssekretariatet for å avklare og konkretisere sekretariateisine oppgaver.

5. VIRKSOMHET T2022
Kontrollutvalget har avholdt 4 ordinære møter.. Utvalget har behandlet i alt 26 protokollerte
saker hvorav 5 saker er oversendt til kommunestyret, enten som ordinær sak elGr som
referatsak.
Utvalgets møter holdes for åpne dører.
Møtene blir hovedsakelig avholdt på kommunehuset.

5.1 Tilsyn med revisjonen
I Utvalget får rapportering av det løpende revisjonsarbeidet 3 ganger i året.. revisors vurdering av uavhengighet

videre er revisjonsberetninger og revisjonsrapporter vært forelagt utvalget



5.2 Uttalelse til regnskapene
Utvalget har behandlet og vurdert det avlagte kommuneregnskapet for 2021og gitt sin

uttalelse til dette.
Samtidig har utvalget fått seg forelagt kommunens økonomirapporter.

Kvaliteten på regnskapene har vært god, og presentasjonsformen av regnskapene har vært

tilfredsstillende. Det samme kan sies om rådmannens årsmelding og skatteoppkreverens
redegjørelse i tilknytning til skatteregnskapene.

Kontroilutvalget har i2022 ikke behandlet noen sluttregnskap for investeringsprosjekt.

5.3 Forvaltningsrevisjonsrapporter
Kontrollutvalget har behandlet Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2023. Denne baserer seg på

en overordnet analyse utarbeidet av Møre og Romsdal Revisjon SA.

Utvalget har behandlet følgende sak i 2022: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT -
INTERNKONTROLL OG AWIKSHÅNDTERING

5.4 Selskapskontroll
Kontrollutval get har behandlet Pl an for sel skapskontroll 20 1 9 -2023 .

Det er ikke gjennomført selskapskontroll etter kommunelovens $ 80 og $77 nr 5 i 2017

5.5 Forenklet etterlevelseskontroll
Hjemmel i ny kommunelov 524-9.
Formålet er å forebygge og avdekke alvorlige feil og mangler i økonomiforvaltningen som

ikke blir kontrollert under den finansielle revisjonen. Utført av kommunens valgte
regnskapsrevisor, med avgtenset ressursbruk. Revisor velger ut område for kontroll basert på

en risiko og vesentlighetsvurdering.

Tema for kontrolleni 2022 var:
BRUK AV NÆzuNGSFOND (RUF). KONTROLL AV ETTERLEVELSE AV VEDTEKTER OG
VILKÅR FOR UTBETALING AV TILSKIJDD

5.6 Oppfølging av politiske vedtak
Kontrollutvalget har siden 2006 bedt om en oversikt over politiske vedtak som av ulike
årsaker ikke er iverksatte pr 31,12. foregående år. Vedtaket om dette ble gjort i sak 28106 der

kontrollutvalget ber administrasjonen framlegge en slik oversikt hvert år, med en tidsfrist i
løpet av mars måned i det påfølgende året.

5.7 Oppfølging av kontrollutvalgets saker
Alle saker fra kontrollutvalget er fulgt opp.

5.8 Spesielle undersøkelsesoppgaver
Kontrollutvalget hadde i2022 ingen saker som refererte seg til uregelmessigheter ogleller
misligheter.



5.9 Sentralekommunalestyringsverktøy
Rindal kommune har følgende sentrale styringsverktøy:

. Økonomireglementinkl finansreglement.
r Delegasjonsreglement.

Reglementene dekker bl.a. områdene budsjettdelegasjon, attestasjon og anvisning.

Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvorledes de fungerer,
og hvilken intern kontroll som ligger inne i systemene.

Kontrollutvalgethat i2021ikke behandlet særskilte saker vedrørende kommunens sentrale
styringsverktøy.

5.10 Særligeoppfølgingssaker
Kontrollutvalget har ikke hatt spesielle saker med spesiell oppfølging j 2022

5.11 Virksomhetsbesøk
Pga smittevernhensyn har utvalget kun gjennomført ett virksomhetsbesøk i2022

13.06.2022 Virksomhetsbesøk/omvisning- Rindal Helsetun

5.12 Diverse
Kontrollutvalgets ove.rordnede oppgave er å være med å skape tillit tit kommunal forvaltning.I hvor stor grad utvalget har lykkes, bør vurderes av andre. Utyalget har gjennom året påpe"kt
overfor administrasjonen og politikere forhotd som bør bedres foi at komåunen skal framstå
som en god tjenesteyter og forvalter av fellesskapets verdier og lowerk.

Kontrollutvalget behandler som fast sak imøtene en såkalt "oppfølgingsliste', der
medlemmene kan ta opp aktuelle problemstillinger for å få diJså nærmåre belyst i senere
møte. Medlemmene foretar dessuten gjennomgang av møteprotokollene fra driftsutvalg o a.
faste utvalg og delegerte vedtak, og kan orientere rmøteomaktuelle saker som har vært til
behandling

Kontrollutvalget har på forespørsel og i nødvendig utstrekning fått orienteringer fra
administrasjonen og distriktsrevisjonen i saker som har vært til behandling iåøte.

5.13 Smittevern
Av smittevemhensyn har det blitt gjennomførtkun ett virksomhetsbesøk iZ02Z.



6. SAMMENDRAG
Kontrollutvalget legger vekt på åvære en nyttig medspiller i å forbedre kommunens eksterne

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner, ved å

legge opp til en konstruktiv - ikke nødvendigvis bare kritisk - tilnærming ut fra hva som er

realistisk å oppnå. Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en

aktiv og troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke
avhengig av åhalegitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for
forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets

målsettinger blir realisert.
Rindal, januar 2023

Lene Mari S Fredriksen
Leder

Kontrollutvalget i Rindal kommune

Kirst Barbo Landsem

Ola Syrstad Roar Morten
Eriksen

Ola Løseth Bakken
Nestleder
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RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2023-1567102
033
Harald Svendsen
16.07.2023

Møtedato

Saksframlegg

Utvalgssaksnr Utvalg
PS 05/23 Kontrollutvalget 23.01.2023

INTERIMSREVISJON 2022

Orientering fra revisor om interimsrevisjon 2022



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2023-1567/02
033
Harald Svendsen
16.01.2023.. t..

'!1.t

Utvalgssaksnr Utvalg

Saksframlegg

Møtedato
PS 06/23 23.01.2023

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretærens innstilling

I oppføl gingslisten giøres føl gende endringer :

Saksopplysninger:

Vedlagt følger ajourført oppfølgingsliste pr. okt2022

Dersom det er ytterligere saker som ønskes ført opp i oppfølgingslista kan disse fremmes i
møtet.

Harald S. Svendsen
Sekretær



KONTROLLUTVALGET
RINDAL KOMMUNE

SAKSOPPFØLGING
okt 202

Sakstittel: Dato: An-
svar:

Merknad: Status:

B emanning/rekruttering
til fagstillinger.

2s.04.\3 Adm. - utvikling og
framtidsutsikler

28.02.2014
Orientering v/Bjarne Nordlund
2s.04.14
Orientering v/ Birgit Reisch.
17.04.1s
Orientering gitt.
20.04.17
Orientering gitt ved rådmannen
2s.02.20
Orientering gitt ved rådmannen
26.04.21
Sept 2021

20.09.21
Orientering av
kommunedirektøren
13.06.22
Orientering
v/kommunedirektøren

Ungdata 2s.02.20 Adm -orientering når data fra
undersøkelsen er klar.

SepI202l
19.r0.21
Neste møte
25.03.2022
Tas opp i neste møte
Avtalt orientering i junimøtet
13.06.2022
Orientering
Ønske om orientering når res.

Av nye undersøkelser foreligger
Arbeidsgiverstrategi 17.09.20 Adm Sept 2021

20.09.2r
Orientering av
kommunedirekløren

Orientering om
organiseringen av
teknikk/landbrlmiljø

02.11.20 Adm Sept202l
20.09.2r
Orientering av
kommunedirektøren
Ny orientering om ca 6 mnd
13.06.22
Orientering
v/kommunedirektøren
-følges opp i forbindelse med
rapportering fra revisjonen
20.09.21

- juni2022
02.05.22
Tas opp senere

Refusjon av
sykepenger

26.04.2r Adm

Forvaltningsrevisj ons
rappofien <Forebyggen
de helsearbeid for bam
og unge) - oppfølging
i tråd med vedtak i sak
1012r.

26.04.21 Adm 2s.03.2022
Tas opp på junimøtet

13.06.22
Jfr vedtak i sak 17122.



Omstillingsprosessen i
Helse- og omsorg

13.06.22 Adm

Orientering om
ombyggingsprosjekt
barnehage.

11.10.22 Adm

Orientering om event.
omrokkeringer av
personell

17.10.22 Adm

Planlagte virksomhetsbesøk:

Barnehager - Bolme og Øvre Rindal

Helse -gjennomført 13.06.2022 (Yirksomhetsbesøk/omvisning- Rindal Helsetun)



RINDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Saksmappe:
Arkiv:
Saksbehandler:
Dato:

2023-1s67/02
033
Harald Svendsen
16.01.2023

Møtedato

Saksframlegg

Utvalgssaksnr ufyalg
PS 07123 Kontrollutvalget 23.0t.2023

EVENTUELT

Saksopplysninger

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i
dette møtet eller i senere møte, kan dette giøres her.

Harald S. Svendsen
Sekretær


