Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune
Møtedato/tid:

22.01.2015 kl. 11:30 – 15:35

Møtested:

Rådhuset, møterom 1

Møtende
medlemmer:

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

Forfall:

-

Møtende
varamedlemmer:

-

Andre møtende:

Hege Østmark og Gunnar Trønnes, Fillan skole
Torbjørn Berglann, Konsek

Saker til behandling:

001/15 - 006/15

Arkivsak:

15/3

Saksliste
001/15
002/15
003/15
004/15
005/15
006/15

Orientering om Fillan skole
Referatsaker
Avtaler om revisjon for 2015
Godkjenning av møteprotokoll
Oppfølging politiske vedtak 2015
Eventuelt

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1,2,3,5,6,4.

Sak 001/15 - Orientering om Fillan skole
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
22.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll
Rektor og assisterende rektor orienterte om driften av skolen og skolens
utfordringer. Hovedutfordringene som ble framhevet er dårlig plass for elever og
personale. Skolen savner også bedre og helst skriftlige tilbakemeldinger fra
politisk og administrativt hold. Elevrådet har for lenge siden levert innspill til
utvikling av uteområdet til oppvekstkomiteen og etterspør tilbakemelding om det
blir noe av disse. Kontrollutvalget var på befaring på barne- og ungdomstrinnet
og i brakka. Kontrollutvalget registerte at det på uteområdet bare var strødd
smale gangstier, mens lekeområdet for øvrig bare var blank is.
Vedtak som innstilling.

001/15 Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 002/15 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
22.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Sekretariatet orienterte om kommunestyrets vedtak om rådmannens orientering
om barnevernet, som kontrollutvalget sendte til kommunestyret 2.12.2014.
Leder orienterte om forestående møter om barnevernet. Utvalget diskuterte
saken.
Vedtak som innstilling.

002/15 Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 003/15 - Avtaler om revisjon for 2015
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
22.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om gjennomføring av finansiell
revisjon og forvaltningsrevisjon for 2015.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under avtalene på utvalgets
vegne.

Protokoll
Leder skrev under avtalene.
Vedtak som innstilling.

003/15 Vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om gjennomføring av finansiell
revisjon og forvaltningsrevisjon for 2015.
2. Kontrollutvalget gir leder fullmakt til å skrive under avtalene på utvalgets
vegne.

Sak 004/15 - Godkjenning av møteprotokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll
Protokollen ble lagt fram i møtet.
Vedtak som innstilling.

004/15 Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Møtedato
22.01.2015

Sak 005/15 - Oppfølging politiske vedtak 2015
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
22.01.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Oversikten over saker til oppfølging tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram saken til hvert møte.

Protokoll
Sekretariatet gikk gjennom KU-vedtak fra 2014.
Vedtak som innstilling.

005/15 Vedtak:
1. Oversikten over saker til oppfølging tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram saken til hvert møte.

Sak 006/15 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
22.01.2015

Protokoll
1. Sekretariatet har ikke utarbeidet retningslinjer for høring jf. Sak 33/13.
Dette gjøres til neste møte.
2. Utvalget har spørsmål om flere saker som angår dispensasjon der
kommunen selv er tiltakshaver, om kjøp av boliger til kommunen og om
håndheving av reguleringsplaner.
a. Kommunen har søkt tillatelse og dispensasjon fra TEK 10 (sak RDS
197/14). Utvalget ønsker at rådmannen redegjør for regelverket.
b. KST 22.5.2014 (sak 36/14): Kommunestyret vedtok kjøp av boliger
for flyktninger. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om prosessen.
c. Reguleringsplan for boligene til flyktninger ser ikke ut til å være
fulgt. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen redegjør for saken.
d. Kjøp av tjenesteboliger utenom Doffin (sak 14/15, teknisk komite).
Kontrollutvalget ønsker at rådmannen redegjør for saken.
e. Orientering i teknisk komite 1.4.2014: kommunen har bestilt nye
veiskilt som skal monteres når tælen går. Kontrollutvalget ønsker at
rådmannen redegjør for framdrift i saken.
3. Bruk av kommunale midler til kulturtiltak. Møtet ble lukket jf.
Kommuneloven § 31.4 og forvaltningsloven § 13.1.

Følgende omforente forslag ble lagt fram:
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram regler for høring i
kontrollutvalget til neste møte.
2. Utvalget har spørsmål om flere saker som angår dispensasjonssaker der
kommunen selv er tiltakshaver, om kjøp av boliger til kommunen og om
håndheving av reguleringsplaner samt montering av gateskilt.
Kontrollutvalget ber rådmannen møte og redegjøre for sakene i utvalgets
møte 3.3.2015.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet kontakte rådmannen vedr. bruk av
midler til kulturtiltak.

006/15 Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram regler for høring i
kontrollutvalget til neste møte.
2. Utvalget har spørsmål om flere saker som angår dispensasjonssaker der
kommunen selv er tiltakshaver, om kjøp av boliger til kommunen og om
håndheving av reguleringsplaner samt montering av gateskilt.
Kontrollutvalget ber rådmannen møte og redegjøre for sakene i utvalgets
møte 3.3.2015.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet kontakte rådmannen vedr. bruk av
midler til kulturtiltak.

Vedlegg: Oversikt over areal pr. elev ved Fillan skole 2014/2015

