Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune
Møtedato/tid:

28.10.2014 kl. 09:00 – 13:30

Møtested:

Frøya sykehjem

Møtende
medlemmer:

Johan G. Foss, leder
Johan Eldar Wingan
Kirsten Dragsnes

Forfall:

Jarl Arthur Dyrvik, nestleder
Lars Ø. Nordgård

Møtende
varamedlemmer:

Lisa Fillingsnes Grytvik

Andre møtende:

Svanhild Mosebakken, Frøya kommune (sak 28 og 29)
Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge IKS (sak30)
Torbjørn Berglann, Konsek

Saker til behandling:

028/14 - 034/14

Arkivsak:

14/122

Saksliste
028/14
029/14
030/14
031/14
032/14
033/14
034/14

Referatsaker
Møteoffentlighet i Frøya kommune
Prosjektskisse - forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen
Plan for selskapskontroll 2015-2016
Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer
Eventuelt
Godkjenning av protokoll

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 28, 29, 30, omvisning på
sykehjemmet og orientering ved Mattis Aune, 31, 32,33. Sak 34 utsettes til
neste møte.

Sak 028/14 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.10.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Lederen gjennomgikk referatsakene.
Vedtak som innstilling.

028/14 Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 029/14 - Møteoffentlighet i Frøya kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.10.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar saken fra kontrollutvalget til orientering og ber rådmannen
sikre forsvarlig saksbehandling i forbindelse med lukking av møtene i de
folkevalgte organene.

Protokoll
Lederen la fram saken. Han la særlig vekt på at utviklingen i offentlig forvaltning
går i retning av mer åpenhet og offentliggjøring av informasjon, og viste til
eksempler fra lukking av møter i politiske organ i Frøya kommune.
Lovgrunnlaget for lukking av møter ble gjennomgått og konkrete eksempler på
lukking av møter og saker ble diskutert.
Vedtak som innstilling.

029/14 Vedtak:
Kommunestyret tar saken fra kontrollutvalget til orientering og ber rådmannen
sikre forsvarlig saksbehandling i forbindelse med lukking av møtene i de
folkevalgte organene.

Sak 030/14 - Prosjektskisse - forvaltningsrevisjon av
eiendomsforvaltningen
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.10.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar prosjektskissen til orientering.

Protokoll
Espen Langseth fra Revisjon Midt-Norge IKS la fram prosjektskissen og svarte på
spørsmål. Utvalget diskuterte problemstillingene og presiserte at revisjonen ikke
skal bruke store ressurser på problemstillingene om grunneiendom.
Omforent forslag:
Kontrollutvalget tar prosjektskissen til orientering og ber revisjonen gjennomføre
undersøkelsen innenfor de skisserte rammene og med de skisserte
problemstillingene.

030/14 Vedtak:
Kontrollutvalget tar prosjektskissen til orientering og ber revisjonen gjennomføre
undersøkelsen innenfor de skisserte rammene og med de skisserte
problemstillingene.

Sak 031/14 - Plan for selskapskontroll 2015-2016
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.10.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med
følgende prioriterte prosjekter:
1. HAMOS IKS
2. DalPro IKS
3. Trøndersk kystkompetanse
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen dersom
forutsetningene endres, eller dersom mulighetene for samarbeid med
andre eiere tilsier dette.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Protokoll
Leder la fram saken. Torbjørn Berglann orienterte om at kommunestyrene i
Orkdal og Melhus kommune har endret prioriteringsrekkefølge når de har

behandlet plan for selskapskontroll. Revisjon Midt-Norge IKS er nå blant de
selskapene som er prioritert for selskapskontroll.
Berglann orienterte om at ordføreren i Melhus kommune den 23.10.14 sendte en
invitasjon til ordførerne i 12 av eierkommunene til Revisjon Midt-Norge IKS og
ba dem gjøre tilsvarende omprioritering under behandling av plan for
selskapskontroll i kommunestyrene. Ordføreren ønsker selskapskontroll av
Revisjon Midt-Norge fordi selskapet har stor påvirkning på kommunene og
skriver at selskapet bør gjennomgås ”med tanke på kompetanse, ressurser og
drift”. Kontrollutvalget i Frøya kommune har ikke mottatt henvendelsen og
overlater en eventuell omprioritering til kommunestyret.
Kontrollutvalget diskuterte prioriteringen av selskap og hvorvidt det er fornuftig å
legge opp til en ny selskapskontroll av DalPro.
Vedtak som innstilling.

031/14 Vedtak:
Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2015-2016, med
følgende prioriterte prosjekter:
4. HAMOS IKS
5. DalPro IKS
6. Trøndersk kystkompetanse
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen dersom
forutsetningene endres, eller dersom mulighetene for samarbeid med
andre eiere tilsier dette.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Sak 032/14 - Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.

Protokoll
Medlemmene orienterte om aktuelle saker.
Vedtak som innstilling.

032/14 Vedtak:
Saken tas til orientering.

Møtedato
28.10.2014

Sak 033/14 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.10.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
-

Sekretariatet har sendt en e-post til rådmannen i forbindelse med
kontrollutvalgets besøk på Frøya sykeheim. E-posten avklarer hvordan
bl.a. slike møter avtales.

-

Kontrollutvalget diskuterte hvordan utvalget i neste periode kan bli synlig,
og hvordan befolkningen og kommunens politikere kan få mest mulig
riktig oppfatning av utvalgets rolle.

033/14 Vedtak:
Ingen vedtak fattet.

Sak 034/14 - Godkjenning av protokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.10.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll
Utvalget ønsker å få bedre tid til gjennomlesing av protokoll, den ettersendes
derfor og godkjennes i påfølgende møte.
Omforent forslag:
Saken utsettes.

034/14 Vedtak:
Saken utsettes.

