Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune
Møtedato/tid:

06.05.2014 kl. 09:00 – 12:23

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

Eva Overholt(Leder, møteleder fra 0900-1000)
Eivind Stende(Nestleder, møteleder fra 1000-1223
Jan M. Leinum
Oddrun Husby

Forfall:

Eva Overholt (fra kl. 10.00)
Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Møtende
varamedlemmer:

Arne Morten Lundhaug Johnsen (vara for Overholt)
Hege A. Harbak (vara for Tørhaug-Skagseth)

Andre møtende:

Knut Nygård, Enhetsleder økonomi og personal.(18)
Eli Haugen, Enhetsleder barn, familie og helse(17)
Tom Døsvik, Leder felles barneverntjeneste(17)
Torbjørn Brandt, Kontrollsekretariat Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

015/14 - 019/14

Arkivsak:

14/73

Saksliste
015/14
016/14
017/14
018/14
019/14

Referatsaker
Aktuelle saker fra utvalgene
Orientering fra Rådmann - barnevernstjenesten
Regnskap og revisjon 2013 - Kontrollutvalgets uttalelse
Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 17, 15, 16, 18, 19

Sak 015/14 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.05.2014

Saknr

Møtedato
06.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Sekretariatet orienterte om referatsakene.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 016/14 - Aktuelle saker fra utvalgene
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalgets medlemmer orienterte om aktuelle saker fra utvalgene.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Sak 017/14 - Orientering fra Rådmann - barnevernstjenesten
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering.

Protokoll
Leder felles barneverntjeneste, Tom Døsvik, orienterte om status for og
organisering av barneverntjenesten. Det ble redegjort for bemannings- og
ressurssituasjonen, videre for tiltaks-, mottaks- og veiledingstjenesten.
Avslutningsvis ble det redegjort for følgende satsningsområde for 2014 og
fremover; bedring av tiltakstjenesten, oppfylle lovens krav, oppfølging og tilsyn
og evaluring av tiltak.
Enhetsleder Eli Haugen redegjorde kort for samarbeidet med vertskommunen.

Omforente tilleggsforslag ble fremmet:
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering fra rådmannen om barneverntjenesten
til senhøsten.
Kontrollutvalget ønsker tilsendt tilsynsrapporten fra fylkesmannen når denne
foreligger.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering fra rådmannen om
barneverntjenesten til senhøsten.
3. Kontrollutvalget ønsker tilsendt tilsynsrapporten fra fylkesmannen når
denne foreligger

Sak 018/14 - Regnskap og revisjon 2013 - Kontrollutvalgets uttalelse
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Skaun kommunes årsregnskap for 2013
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet som
avgir sin innstilling i saken for behandling i kommunestyret.

Protokoll
Knut Nygård orienterte og besvarte spørsmål vedrørende årsmelding med
beretning og årsregnskapet for 2013.
Sekretariatet oppleste konklusjonen i revisjonsberetningen.
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Skaun kommunes årsregnskap for 2013
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet som
avgir sin innstilling i saken for behandling i kommunestyret.

Sak 019/14 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
06.05.2014

Saknr

Protokoll
Følgende omforente forslag ble fremmet under møtet:
1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å orientere om personal- og
lønnssituasjonen, status venteliste og opptaksrutiner ved kulturskolen.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere ytterligere om
nærværfremstilling og tiltak for å redusere sykefraværet for den enkelte
enhet.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å orientere om personal- og
lønnssituasjonen, status venteliste og opptaksrutiner ved kulturskolen.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere ytterligere om
nærværfremstilling og tiltak for å redusere sykefraværet for den enkelte
enhet.

Møteprotokoll ble gjennomlest og vedtatt i møtet
Møtet ble avsluttet kl. 12:23

