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RS 8/21 FKT - medlemsinformasjon april 2021 2019/18  

 

  



Godkjenningssaker 

 

GK 5/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Saksprotokoll  20.05.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune 

Handsaming i møte 

Det kom ikkje merknader til innkalling eller sakliste. 

 

Vedtak 

Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. 

 

GK 6/21 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 22.04.2021 

Saksprotokoll  20.05.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune 

Handsaming i møte 

Det var ingen merknader til protokoll frå møte i kontrollutvalet 22.04.2021. 

 

Vedtak 

Møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte 22.04.2021 vart samrøystes godkjent. 

 

Politiske saker 

 

PS 9/21 Årsrekneskap og årsmelding 2020 for Tysnes kommune - uttale frå 
kontrollutvalet 

Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Tysnes kommune sin årsrekneskap for 2020. 

2. På bakgrunn av det som kjem fram i revisjonsrapport nr. 9 frå Deloitte AS ber 
kontrollutvalet om at rådmannen kjem i møte 14.10.2021 for å gjera greie for kva som er/vil  
verta gjort i høve tilrådingane i rapporten. 

 

 

Saksprotokoll  20.05.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune 

Handsaming i møte 

Rådmann og økonomisjef orienterte mellom anna om dette: 

- Budsjett og revidert budsjett 
- Skatteinngang 
- Har søkt og fått tildelt midler gjennom krisepakka frå Staten 
- Rammetilskott 
- Tilført midlar frå Havbruksfondet 

 
 
Revisor orienterte om at det er levert ei rein revisjonsberetning, og at revisjonen elles er godt nøgd 
med situasjonen i Tysnes kommune. 
 
 



 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
 

Vedtak 

1. Kontrollutvalet vedtek utkast til uttale om Tysnes kommune sin årsrekneskap for 2020. 
2. På bakgrunn av det som kjem fram i revisjonsrapport nr. 9 frå Deloitte AS ber 

kontrollutvalet om at rådmannen kjem i møte 14.10.2021 for å gjera greie for kva som er/vil  
verta gjort i høve tilrådingane i rapporten. 

 

 

 

PS 10/21 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering 

 

Saksprotokoll  20.05.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune 

Handsaming i møte 

Det kom ikkje fram noko spesielt i saka, gjeldande gjennomgang av møteprotokollane frå andre 
politiske utval. 

 

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke 

 

Vedtak 

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering 

 

PS 11/21 Eventuelt 

Forslag til vedtak 

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak. 

 

Saksprotokoll  20.05.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune 

Handsaming i møte 

Ingen saker vart handsama under eventuelt. 

 

Vedtak 

Det vart ikkje gjort vedtak i saka. 

 

Referatsaker 

 

RS 7/21 Budsjettbrev 2020 frå Statsforvalteren - Tysnes kommune 

Saksprotokoll  20.05.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune 



Handsaming i møte 

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka 

 

Vedtaket vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak 

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering. 

 

RS 8/21 FKT - medlemsinformasjon april 2021 

Saksprotokoll  20.05.2021 - Kontrollutvalet i Tysnes kommune 

 

Handsaming i møte 

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaminga av referatsaka 

 

Vedtaket vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak 

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering. 


