ROAN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET
J nr: KU R 09/19

MØTEINNKALLING
KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ROAN KOMMUNEHUS
TORSDAG 4. APRIL 2019 KL. 10.00
Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 51 00 00 – Roan kommunehus
Saksliste:
05/19 ÅRSRAPPORT OG KONTROLLRAPPORT SKATT 2018 FOR ROAN
KOMMUNE – TIL UTTALELSE
06/19 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Orienteringer / Drøftingssaker:
Orientering:
Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:
 Kommunen sine rutiner for å unnta politiske saker og dokumenter fra
offentligheten, dette i forhold til gjeldende lovverk- og forskrifter.
 Prosjekt nytt sykehjem.
Organisering av det videre arbeidet med prosjektet.
 Status for årsmelding og regnskap 2018 for Roan kommune – plan for
behandling?
 Status møteprotokoller, oppdaterte?

Drøftinger:
 Eventuelt
Til forretningsorden:
Møtet starter med orienteringer fra administrasjon kl 10.00.

27.03.2019

Jan Johansen (sign)
leder

Kopi:
 Ordfører
 Rådmann

Arvid Lund
sekretær
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Saksbehandler: Arvid Lund

05/19 ÅRSRAPPORT OG KONTROLLRAPPORT SKATT 2018 FOR ROAN
KOMMUNE – TIL UTTALELSE
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget kan i henhold til forskrift fra skatteetaten uttale seg om
kommunens skatteregnskap.
Vedlagt følger årsrapport skatt 2018 for Roan kommune og kontrollrapport 2018
fra Skatteetaten.
Behandling i kontrollutvalget:
Utvalget går gjennom saken og gir sin uttalelse.
Uttalelsen i forhold til budsjett og arbeidsgiverkontroll.
Forslag til uttalelse:
Kontrollutvalget register at skatteinngangen i Roan kommune for 2018 viser et
overskudd på kr 956.486,00 i forhold til budsjett og kr 448.773,00 høyere enn i
2017.
Det er gjennomført 4 arbeidsgiverkontroller i Roan kommune i 2018. Det er ikke
angitt hvor stor andel dette utgjør av totalt antall arbeidsgivere i kommunen.
For Fosen totalt sett er det gjennomført 58 kontroller, noe som utgjør 5,2 % av
totalt antall arbeidsgivere og er dermed innenfor kravet på minimum 5 %.
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Roan kommune fra
Skatteetaten tas til orientering.
Saken oversendes kommunestyret til orientering.

ROAN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET
Møte 04.04.2019

Saksbehandler: Arvid Lund

06/19 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Saksopplysninger:
Utvalgs medlemmer tar utgangspunkt i politiske saker med vedtak.
Er det forhold/saker utvalget har merknader til?
Saken settes opp til alle møter i kontrollutvalget. Praksis for behandlingen av
saken vil bli presentert i møtet.
Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget går gjennom aktuelle saker.
Forslag til vedtak:
Ingen innstilling.

