
ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 07/16 

MØTEINNKALLING 
 

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS 

 

MANDAG 14. MARS 2016 KL. 09.00  

 

Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 53 23 00 – Åfjord Rådhus 

 

Saksliste: 

 

05/16 SKATTEREGNSKAP 2015 – ÅFJORD KOMMUNE – TIL UTTALELSE   

 

06/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

 

Orienteringer / Drøftingssaker: 

Orienteringer: 

Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:  

 Prosjekt; Kjør for livet. 

o Mål for prosjektet? Måloppnåelse? 

o Tidsbegrenset? 

o Finansiering? Kommunen sin andel? 

o Hvem gjør hva? 

 Åfjord utvikling AS 

o Kommunen sin eierandel? 

o Offentlig midler til næringsutvikling.  

Forvaltning av disse midlene? 

 Rutiner for oppfølging og tilbakemelding om at politiske vedtak gjennomføres, 

er gjennomført. 

 

Drøftinger: 

Fortsette drøfting/diskusjon om : 

 Arbeidsform for utvalget. 

 Kontrollutvalget sin rolle. 

 Medlemmene sin rolle. 

 

04.03.16 

 

Halvor Bueng (sign)           Arvid Lund 

     leder        sekretær 

 

Kopi: 

 Ordfører 

 Rådmann 

 

05/16 SKATTEREGNSKAP 2015 – ÅFJORD KOMMUNE – TIL UTTALELSE   

 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 14.03.16 Saksbehandler: Arvid Lund 

 Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget kan i henhold til forskrift fra skatteetaten uttale seg om 

kommunens skatteregnskap.  

Vedlagt følger skatteregnskap 2015 for Åfjord kommune og kontrollrapport 

2015.   

Behandling i kontrollutvalget: 

Utvalget går gjennom saken og gir sin uttalelse. Satte inngang i forhold til 

budsjett og gjennomførte arbeidsgiverkontroller i forhold til kravet på 5%. 

Forslag til uttalelse: 

Ingen innstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

 

Saksopplysninger: 



ÅFJORD KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 

Møte 14.03.16 Saksbehandler: Arvid Lund 

Kontrollutvalget skal ha dette som en fast sak på hvert møte, der utvalget har 

mulighet for å ta opp saker som er behandlet og under behandling i kommunen.  

Behandling i kontrollutvalget: 

Kontrollutvalget går gjennom saker som tas opp av utvalgsmedlemmene.   

Eventuelle saker som skal følges opp besluttes i forbindelse med 

gjennomgangen.  

Saker som blir omtalt, men hvor det ikke blir besluttet oppfølging blir ikke 

referert i møteprotokollen. 

Forslag til vedtak: 

Ingen innstilling 

 

 


