Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune
Møtedato/tid:

21.06.2012 kl. 09:00 – 11:30

Møtested:

Rådhuset, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Tom Skare, leder
Lindis Heggvik Aune
Bjørg Reitan Bjørgvik
Gunnar Andresen
Johannes Håvik
Unni Selvåg Ulvan, 1.vara for Håvik
Tor Johan Sagøy, 2,vara for Håvik
Kåre Rømuld, 3.vara for Håvik

Forfall:

Møtende
varamedlemmer:

Ingen

Andre møtende:

Roger Antonsen, rådmann (sak 24)
Wiviann, Selvåg, leder Servicekontoret (sak 24)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

024/12 - 029/12

Arkivsak:

12/86

Saksliste
024/12
025/12
026/12
027/12
028/12
029/12

Orientering fra rådmannen om målsettinger, kostnader og erfaringer
knyttet til kommunens nettsted.
Kontrollutvalgets spørretime 21.06.12
Oppfølging av politiske vedtak per 20. juni 2012
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll i møte 21.06.12.

Sak 024/12 - Orientering fra rådmannen om målsettinger, kostnader
og erfaringer knyttet til kommunens nettsted.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
21.06.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.
Protokoll
Notat fra Wiviann Selvåg til kontrollutvalget, datert 20.juni 2012 ble delt ut.
Leder av servicekontoret, Wiviann Selvåg orienterte ut fra notatet. Rådmannen supplerte og
kommenterte noen av utfordringene. Administrasjonen svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Notatet legges med protokollen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 025/12 - Kontrollutvalgets spørretime 21.06.12
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
21.06.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Protokoll
Følgende saker ble tatt opp:
Kontrollutvalget diskuterte spørsmål knyttet til næringsfondet og bruken av fondet. Utvalget
er opptatt av hvilke retningslinjer som gjelder og at disse ivaretar likebehandling.
Kontrollutvalget ønsker at rådmannen orienterer om retningslinjer, tildeling og praktisk
oppfølging i forhold til regelverk.
Kontrollutvalget diskuterte også, med utgangspunkt i saker i siste formannskapsmøte, praksis
og prinsipper med kommunal finansiering av nærmiljøanlegg.
Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt:
Kontrollutvalget ber rådmannen delta i kontrollutvalgets møte 7.september 2012 for å
orientere om overordnede og lokale retningslinjer, samt praksis og oppfølging av tildelinger
fra det kommunale næringsfondet.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen delta i kontrollutvalgets møte 7.september 2012 for å
orientere om overordnede og lokale retningslinjer, samt praksis og oppfølging av tildelinger
fra det kommunale næringsfondet.

Sak 026/12 - Oppfølging av politiske vedtak per 20. juni 2012
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
21.06.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar framlagte liste, med eventuelle justeringer foretatt i møtet, til orientering
og ber sekretariatet følge opp videre.
Protokoll
Oversikt ”Saker til politisk behandling – kjøreplan våren 2012 – versjon 5” og ”Oppfølging
av politiske vedtak – status per 31.05.12,” fra rådmannen var utsendt per e-post og ble i tillegg
delt ut i møtet.
Rådmannen følger opp vedtak i sak 5/12 i kontrollutvalget ved å sette kontrollutvalgets
medlemmer og KonSek Mid-Norge IKS på sin distribusjonsliste og sender oppdaterte
oversikter løpende.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar framlagte liste, med eventuelle justeringer foretatt i møtet, til orientering
og ber sekretariatet følge opp videre.

Sak 027/12 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
21.06.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering
Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1. Kommunestyrets behandling av sak 65/12 Plan for selskapskontroll 2012-2013,
behandlet i møtet 31.05.12.
2. Kommunestyrets behandling av sak 68/12 Årsmelding for kontrollutvalget i Hitra
kommune 2011, behandlet i møtet 31.05.12.

3. Brev fra Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) til Hitra kommune, datert 09.05.12,
tilbakemelding etter årsrevisjonen 2011.
4. Svar fra Hitra kommune til RMN, datert 23.05.12,vedrørende årsrevisjonen 2011.
5. Kontrollutvalgets brev, datert 08.05.12, til innbygger etter vedtak i sak 21/12 i
kontrollutvalget. (Vedlagt innkallingen)
6. Klage, datert 07.05.12, på kontrollutvalgets avgjørelse av habilitetsspørsmål i sak
21/12. (Vedlagt innkallingen)
7. Bekreftelse datert 15.05.12, på mottatt klage på kontrollutvalgets avgjørelse av
habilitetsspørsmål i sak 21/12. (Vedlagt innkallingen))
8. E-post fra KonSek til Wenche Ulvan datert 16.05.12. Kun e-posten var vedlagt som
referatsak. Kontrollutvalgets leder og sekretær orienterte i møtet. Sak 41/12 i Teknisk
komite 08.05.12 viser klagesaken.
9. Protokoll fra møte i representantskapet for KonSek 27.04 2012. (Vedlagt innkallingen)
10. Rapport/referat fra møte i representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS 27.04.12.
(Vedlagt innkallingen)
11. Møtebok fra møte i representantskapet i HAMOS Forvaltning AS 26.04.12.(Vedlagt
innkallingen)
12. Rapport/referat fra møte i representantskapet i IKA Trøndelag IKS 17.04.12. (Vedlagt
innkallingen)
13. Lovendringer for styrket egenkontroll i kommunene. Kommunal - og
regionaldepartementet (Pressemelding vedlagt innkallingen)
14. Orientering fra fagkonferanse og årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn i Trondheim
6. og 7. juni 2012.

Kontrollutvalgets leder og sekretariatet knyttet kommentarer til noen av referatsakene.
Utvalgsmedlemmer supplerte.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering

Sak 028/12 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker ble fremmet.

Møtedato
21.06.2012

Sak 029/12 - Godkjenning av protokoll i møte 21.06.12.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.06.12 vedtas.

Protokoll
Sekretæren leste opp protokollen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 21.06.12 vedtas.

Møtedato
21.06.2012

