Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune
Møtedato/tid:

06.05.2013 kl. 13:00 – 17:30

Møtested:

Rådhuset, kommunestyresalen

Møtende
medlemmer:

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

Forfall:
Møtende
varamedlemmer:
Andre møtende:

Revisor Ann-Katharine Gardner(sak010,011,012 og
013) og Revisor Arve Gausen (sak010,011,012 og
013), daglig leder Kristin Skaar sak013), Kjell Roar
Sæter fra MOT(sak013), rådmann Roger
Antonsen(sak010,012 og 013), Ass.rådmann Edel
Myhren(sak010,011,012,013,014 og 015), Ordfører Ole
L. Haugen(sak012 og 013) og
Kontrollutvalgssekretariatet ved Jan-Åge Sneve
Gundersen.

Saker til behandling:

010/13 - 016/13

Arkivsak:

13/49

Saksliste
010/13
011/13
012/13
013/13
014/13
015/13
016/13

Revisjonsberetning 2012 for Hitra kommune - kontrollutvalgets
uttalelse
Revisjonsberetning 2012 for Hitra Storkjøkken KF kontrollutvalgets uttalelse
Selskapskontroll DalPro AS
Orientering fra administrasjonen og barnevernstjenesten
Utvalgets spørretime/aktuelt fra komiteene
Oppfølging av politiske vedtak 2013
Referatsaker

Sakene behandlet i følgende rekkefølge: 013-012-010-011-015-014-016

Sak 010/13 - Revisjonsberetning 2012 for Hitra kommune kontrollutvalgets uttalelse
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
06.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra kommunes årsregnskap for 2012
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før
det gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Protokoll
Revisor Ann-Katharine Gardner orienterte om sitt arbeid med revisjonen av Hitra
kommunes regnskap for 2012 og besvarte spørsmål i møtet.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

010/13 Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra kommunes årsregnskap for 2012
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før
det gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 011/13 - Revisjonsberetning 2012 for Hitra Storkjøkken KF kontrollutvalgets uttalelse
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
06.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap for
2012 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet
før dette gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Protokoll
Revisor Ann-Katharine Gardner orienterte om sitt arbeid med revisjonen av Hitra
kommunes regnskap for 2012 og besvarte spørsmål i møtet.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

011/13 Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap for
2012 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet
før dette gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 012/13 - Selskapskontroll DalPro AS
Saken behandlet i

Møtedato

Saknr

Kontrollutvalget i Hitra kommune

06.05.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS,
til orientering. Utvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Kommunestyret i Hitra kommune tar Rapport fra selskapskontroll,
eierskapsforvaltning, DalPro AS til orientering.
2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen foreligger i tide til å
behandles politisk i kommunestyrets møte i september.

Protokoll
Revisor Arve Gausen orienterte om Rapport fra selskapskontroll
Eierskapsforvaltning DalPro AS og besvarte spørsmål i møtet.
Ordfører og rådmann supplerte med opplysninger i møtet.
Eierskapsmeldingen, utøvelse av eierskap og retningslinjer for utøvelsen med
blant annet utnevnelsen av styrerepresentanter, blant annet i Dalpro AS, ble
diskutert i saken.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

012/13 Vedtak:
Kontrollutvalget tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS,
til orientering. Utvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Kommunestyret i Hitra kommune tar Rapport fra selskapskontroll,
eierskapsforvaltning, DalPro AS til orientering.
2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen foreligger i tide til å
behandles politisk i kommunestyrets møte i september.

Sak 013/13 - Orientering fra administrasjonen og
barnevernstjenesten
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
06.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Ingen innstilling.

Protokoll
Leder innledet om bakgrunnen for redgjørelsene det er bedt om fra
administrasjonen.

Orienteringen angående tilstanden i psykraiatritjenesten utsettes, da det er
meldt sykefravær for denne saken.
Forslag i møtet:
”Orienteringen angående tilstanden i psykiatritjenesten utsettes.”
Kjell Roar Sæter fra MOT orienterte rundt satsningen og problemstillingene i
arbeidet, samt besvarte spørsmål i møtet.
Daglig leder Kristin Skaar fra Hitra Frøya barnevernstjenester IKS informerte om
barnevernstjenesten vedrørende organisering, utfordringer, forbedringsområder
og antallet barnevernssaker for Hitra kommune, samt besvarte spørsmål i møtet.
Presentasjon fra Hitra Frøya barnevernstjenester IKS ble utdelt i møtet.
Ass.rådmann Edel Myhren orienterte angående retningslinjer for gavemidler til
kommunale enheter og praksis rundt bruken av disse og besvarte spørsmål i
møtet.
Det ble utdelt et orienteringsskriv til utvalget, reglement for velferdsråd i Hitra
kommune og en oversikt over midlene.
Sekretariatet orienterte angående arbeidet med fremskaffelsen av
evalueringsrapporten for nedleggelsen av Kvenværet asylmottak. Det er ikke
oppdrevet en rapport med dette navnet, men en tilsynssak som er vedlagt til
utvalget.
Rådmannen orienterte angående Aunøya og delte ut skriftlig tilbakemelding til
utvalget med årsmelding for 2011, kart – skylddelingsforretning mellom
stiftelsen og Hitra kommune, og vedtekter for stiftelsen Aunøya, datert 7.mars
2011.
Forslag til vedtak i møtet:
”Punkt 5. vedrørende orientering angående leieforholdet på Aunøya utsettes og
Kontrollutvalget ber om at leieavtalen som utvalget er nektet innsyn i, og
årsrapporten for 2012 oversendes.
Kontrollutvalget anmoder om at daglig leder og styrets leder møter i
Kontrollutvalgets neste møte.
Kontrollutvalget ber daglig leder og styrets leder orientere angående
kommunestyrets sak 64/12 i saken om kommunalt lån og etablering av nye
arbeidsplasser.”
Rådmannen orienterte angående anmoding om utsjekk vedrørende faglige forum
og om Hitra kommune har vært deltagende i slike forum eller på reiser i regi av
slike forum.
Rådmannen orienterte om at det har vært deltagelse på to møter i et faglig
forum, men ingen deltagelse på reiser i regi av slike forum.
Forslagene enstemmig vedtatt.

013/13 Vedtak:
Orienteringen angående tilstanden i psykiatritjenesten utsettes.

Punkt 5. i vedtak 004/13 vedrørende orientering angående leieforholdet på
Aunøya utsettes og Kontrollutvalget ber om at leieavtalen som utvalget er nektet
innsyn i, og årsrapporten for 2012 oversendes.
Kontrollutvalget anmoder om at daglig leder og styrets leder møter i
Kontrollutvalgets neste møte.
Kontrollutvalget ber daglig leder og styrets leder orientere angående
kommunestyrets sak 64/12 i saken om kommunalt lån og etablering av nye
arbeidsplasser.

Sak 014/13 - Utvalgets spørretime/aktuelt fra komiteene
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
06.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Ingen innstilling.

Protokoll
Utvalget stilte spørsmål rundt Hestvika havn og angående kontroll av hvordan
renovasjonstjenster faktureres til husstander som er konvertert fra og til
fritidsboliger, til rådmannen.
Forslag til vedtak:
”Saken tas til orientering.”

014/13 Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 015/13 - Oppfølging av politiske vedtak 2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
06.05.2013

Saknr

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

Protokoll
Sekretariatet og ass.rådmann gjennomgikk enkelte saker på oppfølgingslisten
med utvalget.
Sak 42/10 – Tilbakemelding på økonomireglement vil det jobbes med å
ferdigstille når eierskapsmeldingen er ferdig behandlet.

Sak 84/10 og 54/12 – Ass.rådmannen orienterte om status på saken.
Sak167/10 – Energi og klimaplan – saken utkvitteres.
Sak 71/11 – Forvaltningsrevisjonsrapport – Kostnadsutvikling helse og omsorg –
rådmann orienterte om status på nærværstiltak.
Innstilling enstemmig vedtatt.

015/13 Vedtak:
Kontrollutvalget tar framlagte liste til orientering og ber sekretariatet følge opp
Videre.

Sak 016/13 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
06.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

Protokoll
Sekretariatet redgjorde for vedlagte saker til utvalgets orientering.
Gunnar Andresen erstatter Tom Skare ved deltagelse på FKT konferanse og
årsmøte 5-6.juni 2013.
Johannes Håvik møter i Tom Skares sted ved årsmøtebehandlingen i FKT.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

016/13 Vedtak:
Kontrollutvalget tar sakene til orientering.

PROTOKOLLEN ER GJENNOMLEST OG GODKJENT I MØTET.

