GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET
MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte:
Møtedato:
Onsdag 18. juni 2014

Tid:
Kl. 13.00 – 14.40

Møtested: Grimstad Rådhus,
formannskapssalen

Til stede:

Lene Langemyr (leder), Gunnar Topland (nestleder),
Øystein Haga (medlem), Solveig Kleivene (medlem),
Dag Ommundsen (medlem).

Forfall:

Ingen

Fra administrasjonen:

Rådmann Per Kristian Vareide og økonomisjef Helge Moen (til
stede i forbindelse med behandling av sak nr. 17/14).

Fra revisjonen:

Arne Kjell Tellefsen.

Fra sekretariatet:

Øistein Strømsland.
Førstekonsulent Marianne Lundeberg fraTelemark
Kontrollutvalgssekretariat IKS var til stede og orienterte om
sekretariatet under sak nr. 18/14.
SAKSLISTE

Sak nr:

15/14
16/14
17/14
18/14

SAKER:

Godkjenning av protokoll fra forrige møte (30.04.2014)
Orienteringer/referatsaker
Grimstad kommune - rapport 1. tertial 2014
Eventuelt
Grimstad, 18. juni 2014

Lene Langemyr
leder
Øistein Strømsland
Aust-Agder fylkesrevisjon
sekretær

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann, Arendal Revisjonsdistrikt IKS

SEKRETÆR FOR KONTROLLUTVALGET: AUST-AGDER FYLKESREVISJON
Postadresse:
Postboks 788
4809 ARENDAL

Besøksadresse:
Ragnvald
Blakstadsvei 1

Telefon: 37017391
Telefax: 37017303

E-postadresse: oistein.stromsland@austagderfk.no
Organisasjonsnr.: 943039046
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KOMMENTARER TIL PROTOKOLLEN:
 Saksrekkefølge ved behandling av sakene i møtet:
Sak nr. 15/14 , sak nr. 17/14, sak nr. 16/14, sak nr. 18/14.
Sak nr: 15/14
Saksbehandler: Øistein Strømsland
Sak: Godkjenning av protokoll fra forrige møte (30.04.2014)

Forslag til vedtak:
Protokollen fra møtet 30.04.2014 godkjennes.
VEDTAK:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak nr: 16/14
Sak: Orienteringer/referatsaker

Saksbehandler: Øistein Strømsland

1. Orientering ved revisjonen.
Revisjonen orienterte om det løpende revisjonsarbeidet.
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2013: Behandlet i kommunestyret 19.05.14
- kommunestyresak nr. 60/14.
Sekretæren refererte kommunestyrets vedtak i sak nr. 60/14.
3. Ny sekretariatsordning for kontrollutvalget - søknad om å bli medeier i Telemark
Kontrollutvalgssekretariat IKS: Behandlet i kommunestyret 19.05.14
- kommunestyresak nr. 61/14.
Sekretæren refererte kommunestyrets vedtak i sak nr. 61/14.
VEDTAK:
Sakene i pkt. nr. 1 – 3 ble enstemmig tatt til orientering.
Sak nr: 17/14
Saksbehandler: Øistein Strømsland
Sak:
Grimstad kommune - rapport 1. tertial 2014
Vedlegg til saken:
1. Grimstad kommune - regnskapsrapport 1. tertial 2014
2. Vedlegg til regnskapsrapport 1. tertial 2014: Rapportering av finansforvaltning
3. Saksframstilling til møte i kommunestyret 19.06.2014: 1. tertialrapport 2014

Bakgrunn for saken
Tertialrapporteringen foregår til formannskapet med endelig vedtak i kommunestyret.
1. tertialrapport 2014 behandles i formannskapet 12.06.14 og i kommunestyret 19.06.14.
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Kontrollutvalgets oppgaver framgår i egen forskrift om kontrollutvalg gitt med hjemmel i
kommuneloven (jf. § 77). I henhold til kontrollutvalgsforskriften er det ikke
kontrollutvalgets oppgave å vurdere den interne kontrollen, men påse at denne er etablert
og fungerer, eksempelvis å konstatere at det er etablert et opplegg for
regnskapsrapportering pr. tertial. Det er ikke kontrollutvalgets oppgave å gjøre
økonomifaglige vurderinger av innholdet i tertialrapporteringen.
På denne bakgrunn legges rapport for 1. tertial 2014 fram for kontrollutvalget til
orientering.
Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om
tertialrapporteringen.
Forslag til vedtak i saken vil bli lagt fram i møtet.
-----------------------------------Rådmannen og økonomisjefen var til stede i møtet og orienterte om saken. Etter drøfting
av saken fremmet sekretæren følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rapport 1. tertial 2014 for Grimstad kommune til orientering.
VEDTAK:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak nr: 18/14
Sak:
Eventuelt

Saksbehandler: Øistein Strømsland

1. Førstekonsulent Marianne Lundeberg fra Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS
var til stede og orienterte om virksomheten til kontrollutvalgssekretariatet.
2. Kontrollutvalget besluttet å endre møteplanen slik at neste møte ble berammet til
onsdag 15.10.2014 kl. 12.00 i Grimstad Rådhus, formannskapssalen.
-------------------------Etter planen var dette siste møtet med nåværende sekretariat. Det ble både fra
kontrollutvalget og fra sekretæren takket for godt samarbeid.
--------------------------

