Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune
Møtedato/tid:

18.02.2014 kl. 12:30 – 16:30

Møtested:

Helsetunet, møterom 1 rådhuset

Møtende
medlemmer:

Tom Skare, leder
Lindis Heggvik Aune
Johannes Håvik
Gunnar Andresen

Forfall:

Bjørg Reitan Bjørgvik

Møtende
varamedlemmer:

Roy Prol

Andre møtende:

Ass.rådmann Edel Myren, Jan-Åge Sneve Gundersen
(møtesekretær) og Torbjørn Berglann fra Konsek

Saker til behandling:

001/14 - 007/14

Arkivsak:

14/6

Saksliste
001/14
002/14
003/14
004/14
005/14
006/14
007/14

Orientering fra administrasjonen
Forvaltningsrevisjon - Bestilling av prosjekt innen ulike typer
interkommunalt samarbeid
Kontrollutvalgets spørretime / Aktuelt fra utvalgene
Oppfølging politiske vedtak 2014
Årsmelding for kontrollutvalget 2013
Referatsaker
Godkjenning av protokoll

Sak 001/14 - Orientering fra administrasjonen
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.02.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll
Omforent forslag i møtet:
”Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding og en orientering ang sin
forespørsel fra sak 032/13 til neste møte i kontrollutvalget. Saken utsettes
Kontrollutvalget tar for øvrig rådmannens orientering til etterretning.”
Forslaget enstemmig vedtatt.
Ass.rådmann Edel Myren besvarte spørsmål i møtet ang Atb og rutetilbudet på
Hitra samt skoleskyss. Det ble vist til at temaet var opp i formannskapet og at
det er bedt om å invitere Atb til Hitra for å komme i dialog rundt de problemene
som oppleves i dag.
Ass.rådmann orinterte også rundt arbeidet for informasjonssikkerheten for
ansatte i kommunen, samt om leveringen av kommuneregnskapet innen fristen.
Det ble også informert om personellsituasjonen i administrativ ledelse for
rådmann og ass.rådmann.

001/14 Vedtak:
Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding og en orientering ang sin
forespørsel fra sak 032/13 til neste møte i kontrollutvalget. Saken utsettes
Kontrollutvalget tar for øvrig rådmannens orientering til etterretning.

Sak 002/14 - Forvaltningsrevisjon - Bestilling av prosjekt innen ulike
typer interkommunalt samarbeid
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.02.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for 2014 -2015 og
vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen vurdering av
ulike typer interkommunalt samarbeid.

2. Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med innretning i en
prosjektplan til utvalgets neste møte, med forslag til ressursramme og
leveringstidspunkt.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på
vegne av utvalget.

Protokoll
Jan-Åge Sneve Gundersen fra kontrollutvalgssekretariatet orinterte rundt
bestillingssaken og tok imot innspill fra utvalget til saken.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

002/14 Vedtak:
1. Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for 2014 -2015 og
vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen vurdering av
ulike typer interkommunalt samarbeid.

2. Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med innretning i en
prosjektplan til utvalgets neste møte, med forslag til ressursramme og
leveringstidspunkt.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på
vegne av utvalget.

Sak 003/14 - Kontrollutvalgets spørretime / Aktuelt fra utvalgene
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.02.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll
Det ble tatt en runde i utvalget på de aktuelle områdene for de enkelte
utvalgsmedlemer.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

003/14 Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 004/14 - Oppfølging politiske vedtak 2014
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.02.2014

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

Protokoll
Omforent forslag 1:
”Kontrollutvalget ber om å få framdriftsplan og vedtaksoppfølging fra rådmannen
til kontrollutvalgets medlemmer når de legges fram for formannskapet.
Kontrollutvalget ber rådmannen ta en oppdatering med utvalget ved neste
møte.”

Omforent forslag 2:
”Kontrollutvalget ber rådmannen komme til neste møte i kontrollutvalget og
redgjøre for ettersending av saker til politiske behandling, samt tilgjengeligheten
av omfordelte dokumenter i møtet for allmennheten.”
Forslaget enstemmig vedtatt.

004/14 Vedtak:
Kontrollutvalget ber om å få framdriftsplan og vedtaksoppfølging fra rådmannen
til kontrollutvalgets medlemmer når de legges fram for formannskapet.
Kontrollutvalget ber rådmannen ta en oppdatering med utvalget ved neste møte.
Kontrollutvalget ber rådmannen komme til neste møte i kontrollutvalget og
redgjøre for ettersending av saker til politiske behandling, samt tilgjengeligheten
av omfordelte dokumenter i møtet for allmennheten.

Sak 005/14 - Årsmelding for kontrollutvalget 2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.02.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2013.
Sekretariatet gis fullmakt til å fylle inn endelige regnskapstall når disse foreligger
før oversendelse til kommunestyret.
Årsmeldingen legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
”Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.”

Protokoll
Jan-Åge Sneve Gundersen fra Konsek orienterte om årsmeldingen for
kontrollutvalget for 2013.
Instillingen enstemmig vedtatt.

005/14 Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2013.
Sekretariatet gis fullmakt til å fylle inn endelige regnskapstall når disse foreligger
før oversendelse til kommunestyret.
Årsmeldingen legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
”Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.”

Sak 006/14 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
18.02.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Jan-Åge Sneve Gundersen fra kontrollutvalgssekretariatet orienterte rundt
presentasjon av selskapskontroll Trønderenergi.
Samtlige faste medlemmer av kontrollutvalget møter på presentasjonen av
selskapskontroll for Trønderenergi i Trondheim 4.mars 2014.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

006/14 Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 007/14 - Godkjenning av protokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll
Protokollen ble gjennomlest I møtet og godkjent.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

007/14 Vedtak:
Protokollen godkjennes

Møtedato
18.02.2014

