Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune
Møtedato/tid:

26.02.2013 kl. 13:00 – 15:54

Møtested:

Rådhuset

Møtende
medlemmer:

Tom Skare, leder
Lindis Aune Heggvik, nestleder
Johannes Håvik
Gunnar Andresen
Bjørg Reitan Bjørgvik

Forfall:
Møtende
varamedlemmer:
Andre møtende:
Saker til behandling:

001/13 - 009/13

Arkivsak:

12/194

Saksliste
001/13
002/13
003/13
004/13
005/13
006/13
007/13
008/13
009/13

Orientering fra rådmannen
Selskapskontroll DalPro AS - Prosjektplan
Bestilling selskapskontroll Trønderenergi
Utvalgets spørretime/Aktuelt fra komiteene
Årsmelding Kontrollutvalget i Hitra kommune 2012
Oppfølging av politiske vedtak
Referatsaker
Omdømmeundersøkelsen av KonSek
Godkjenning av protokoll

Sak 001/13 - Orientering fra rådmannen
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll
Omforent forslag i saken:
”saken utsettes da rådmannen ikke hadde anledning til å møte.”
Forslaget enstemmig vedtatt.

001/13 Vedtak:
Saken utsettes da rådmannen ikke hadde anledning til å møte.

Sak 002/13 - Selskapskontroll DalPro AS - Prosjektplan
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar framlagt prosjektplan til orientering.

Protokoll
Sekreteriatet orienterte rundt prosjektrapporten og det ble kort diskutert rundt viktigheten av
selskapet og eierstrategi i kommunen av utvalgets medlemmer.
Omforent forslag til tillegg til innstilling:
”2. Kontrollutvalget ber revisjonen bestrebe og levere dokumentasjon i rett tid til å kunne behandles
i møter, da dokumentet i nevnte sak må ha vært ferdigstilt på aktuell møtedato.”
Innstilling med med tillegg enstemmig vedtatt.

002/13 Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar framlagt prosjektplan til orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen bestrebe å levere dokumentasjon i rett tid
til å kunne behandles i møter, da dokumentet i nevnte sak må ha vært
ferdigstilt på aktuell møtedato.

Sak 003/13 - Bestilling selskapskontroll Trønderenergi
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon
Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse,
med en ressursinnsats for Hitra kommune anslått til 24 timer og levering innen
31.12.2013.
Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat
fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

Protokoll
Leder orienterte om selve prosjektet rundt selskapskontrollen.
Sekretariatet orienterte kort og det ble diskutert enkelt momenter i saken blant utvalgets
medlemmer.
Innstilling enstemmig vedtatt.

003/13 Vedtak:
1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi.
Revisjon Midt-Norge IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt
prosjektskisse, med en ressursinnsats for Hitra kommune anslått til 24
timer og levering innen 31.12.2013.
2. Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat
fullmakt til å godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

Sak 004/13 - Utvalgets spørretime/Aktuelt fra komiteene
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.02.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Utvalgets medlemmer gjennomgikk aktuelle saker fra kommunale råd og komiteer.
Omforent forslag:
1. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om tilstanden i psykiatritjenesten og om behov og
ressurstilgang er i samsvar.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig orientering rundt retningslinjer for
minnegaver til kommunale enheter og rundt praksis rundt bruken av slike gavemidler.
3. Kontrollutvalget invitere daglig leder av den interkommunale barnevernstjenesten for Hitra
kommune for å orientere rundt hvordan det interkommunale samarbeidet virker og om
tjenesten har de rette rammevilkår, samt redgjøre for økning i antall barnevernssaker i Hitra
kommune.
4. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å fremskaffe evalueringsrapporten fra nedleggingen av
Kvenvær asylmottak og at denne legges fram for utvalget i sin helhet.

5. Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering fra rådmannen angående leieforholdet på
Aunøya og ber om status på om dagens virksomhet er i henhold til leieavtalen. Samt hvordan
allemannsretten er ivaretatt. Utvalget ber om å få oversendt en kopi av leieavtalen.
Forslaget enstemmig vedtatt.

004/13 Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om tilstanden i psykiatritjenesten og om behov og
ressurstilgang er i samsvar.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig orientering rundt retningslinjer for
minnegaver til kommunale enheter og rundt praksis rundt bruken av slike gavemidler.
3. Kontrollutvalget invitere daglig leder av den interkommunale barnevernstjenesten for Hitra
kommune for å orientere rundt hvordan det interkommunale samarbeidet virker og om
tjenesten har de rette rammevilkår, samt redgjøre for økning i antall barnevernssaker i Hitra
kommune.
4. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å fremskaffe evalueringsrapporten fra nedleggingen av
Kvenvær asylmottak og at denne legges fram for utvalget i sin helhet.
5. Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering fra rådmannen angående leieforholdet på
Aunøya og ber om status på om dagens virksomhet er i henhold til leieavtalen. Samt hvordan
allemannsretten er ivaretatt. Utvalget ber om å få oversendt en kopi av leieavtalen.

Sak 005/13 - Årsmelding Kontrollutvalget i Hitra kommune 2012
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.02.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2012.
Sekretariatet gis fullmakt til å fylle inn regnskapstall når disse foreligger før
oversendelse til kommunestyret.
Årsmeldingen legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
”Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.”

Protokoll
Sekretariatet orienterte rundt utkast til årsmelding for utvalget.
Saldoliste og regskapstall for 2012 ble lagt fram i møtet. Sekretariatet gis
fullmakt til å legge inn tallene i årsmeldingen.
Innstilling enstemmig vedtatt.

005/13 Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2012.
Sekretariatet gis fullmakt til å fylle inn regnskapstall når disse foreligger før
oversendelse til kommunestyret.
Årsmeldingen legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

”Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.”

Sak 006/13 - Oppfølging av politiske vedtak
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.02.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar framlagte liste til orientering og ber sekretariatet følge opp
videre.

Protokoll
Utvalget gikk gjennom aktuelle saker.
Utvalget diskuterte følgende saker:
Sak KU 83/11 Eierskapsmeldingen.
Sak PS 167/10 Energi- og klimaplan.
Sak PS 71/11 Forvaltningsrevisjonsrapport Kostnadsutvikling innen helse og omsorg – avventer
oversendelse fra rådmannen ang nærværstiltak.
Sak 48/12 utkvitteres fra oppfølgingslisten.
Omforent forslag i saken:
”Kontrollutvalget etterlyser eierskapsmeldingen fra kommunestyresak PS 143/10 og ber om at
kommunestyret avklarer framdrift og ferdigstillelse av saken.
Kontrollutvalget ber om at rådmannen gi kommunestyret en redgjørelse angående status på
ferdigstillelsen av Hitrahallen og frisklivssentralen i henhold til tidligere budsjettvedtak.”
Forslaget enstemmig vedtatt.

006/13 Vedtak:
Kontrollutvalget etterlyser eierskapsmeldingen fra kommunestyresak PS 143/10 og ber om at
kommunestyret avklarer framdrift og ferdigstillelse av saken.
Kontrollutvalget ber om at rådmannen gi kommunestyret en redgjørelse angående status på
ferdigstillelsen av Hitrahallen og frisklivssentralen i henhold til tidligere budsjettvedtak.

Sak 007/13 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Møtedato
26.02.2013

Protokoll
Følgende saker ble presentert I saken:
1.
2.
3.
4.

Åpne møter i kontrollutvalg og kommunale foretak.
Klager på IKS må behandles i kommunen.
Ulovlig valg av kontrollutvalg – fritaksgrunner
Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hitra kommune

Kontrollutvalget ber om at sekretariatet frambringer en sak til orientering om reglene for valgbarhet
til kommunale verv.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

007/13 Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 008/13 - Omdømmeundersøkelsen av KonSek
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.02.2013

Saknr

Møtedato
26.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar undersøkelsen til orientering.

Protokoll
Sekretariatet orienterte rundt undersøkelsen og funn.
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

008/13 Vedtak:
Kontrollutvalget tar undersøkelsen til orientering.

Sak 009/13 - Godkjenning av protokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll
Protokoll gjennomgått før heving av møtet.

009/13 Vedtak:
Protokollen godkjennes.

