Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune
Møtedato/tid:

12.03.2014 kl. 09:00 – 12:50

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

Eva Overholt (møteleder)
Oddrun Husby
Eivind Stende

Forfall:

Ingrid-Tørhaug-Skagseth
Jan M. Leinum

Møtende
varamedlemmer:

Ingen

Andre møtende:

Jon P. Husby, Ordfører (sak 9, 10, 11, 12)
Katrine Lereggen, Rådmann (9, 10, 11)
Elisabeth Høyem, Enhetsleder (sak 11)
Hege Røttereng, Rådgiver (sak 9)
Ole Martin Føll, Enhetsleder Driftskontoret (sak 10)
Frode Haugskott, Controller(sak 9)
Torbjørn Brandt, KonSek

Saker til behandling:

007/14 - 014/14

Arkivsak:

14/38

Saksliste
007/14
008/14
009/14
010/14
011/14
012/14
013/14
014/14

Aktuelle saker fra utvalgene
Referatsaker til kontrollutvalgetsmøtet 12.3.2014
Orienteringer - Endring i økonomiske rammer Skaun
ungdomsskole
Orienteringer - Inneklima ved skoler
Orienteringer - Saksbehandlingstid og tidsfrister, byggesaker
Selskapskontroll Trønderenergi
Årsmelding for kontrollutvalget 2013
Eventuelt

Sakene ble behandlet i rekkefølgen: 10-11-9-12-7-8-13-14

Sak 007/14 - Aktuelle saker fra utvalgene
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalgets medlemmer orienterte om aktuelle saker i utvalgene.
Innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Sak 008/14 - Referatsaker til kontrollutvalgetsmøtet 12.3.2014
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Det ble referert til NKRFs kontrollutvalskonferanse.
Innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 009/14 - Orienteringer - Endring i økonomiske rammer Skaun
ungdomsskole
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll
Rådmannen ved rådgiver Hege Røttereng orienterte om de økonomiske rammer
for skolene i Skaun kommune. Ressursfordelingen var ujevnt fordelt mellom
ulike skoler i Skaun og administrasjonen har foretatt omfordelinger. Det ble vist
til lønnsutgifter per elev i skoleåret 2012/2013 videre til økning lønnsutgifter

2013/2014. Videre ble det vist til at Skaun kommune ligger lavere sammenlignet
med sin KOSTRA gruppe.
Ordføreren opplyste at i forbindelse med tildeling av midler til frukt og grønt ved
Skaun Ungdomsskole ble dette tilskuddet ble tatt bort som resultat av nasjonale
føringer. Skaun kommune ønsker ikke denne utviklingen, men de statlige
tildelinger nødvendiggjør omprioriteringer.
Innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 010/14 - Orienteringer - Inneklima ved skoler
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll
Rådmannen ved Ole Martin Føll, enhetsleder Driftskontoret, orienterte om
arbeidet med inneklima. Målingene og verdiene tilfredstiller kravene. Det er få
klager. Rådmannen refererte til klage fra NAV hvor målingene tilfredstilte
kravene og at de problemer man opplever skyldes for høy innetemperatur.
Rådmannen henviste til nye krav til luftgjennomstrøming. Dagens
bygningsmasse oppfyller ikke de nye kravene og man må bevilge et ikkeubetydelig beløp for å tilfredstille de nye kravene.
Rådmannen viste til sammenhengen mellom inneklima og renhold og at man
gjennom holdningsarbeid rettet mot elever og ansatte er dette et av tiltakene
som kan bedre inneklimaet. Rådmannen henviste til årlige vernerunder og
tilbakerapportering fra enhetsledere. Tilbakerapporteringen peker hovedsakelig
på manglende vedlikehold som den underliggende årsaken til det som oppleves
som dårlig inneklima. Rådmannen viste til arbeidsmiljøutvalget og det arbeidet
arbeidsmiljøutvalget gjør i forbindelse med prioritering av tiltak for ansatte.
Omforent forslag:
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret ser på rutinene og eventuelt
utarbeider nye rutiner som sikrer et tilfredstillende inneklima.
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret ser på rutinene og eventuelt
utarbeider nye rutiner som sikrer et tilfredstillende inneklima.

Sak 011/14 - Orienteringer - Saksbehandlingstid og tidsfrister,
byggesaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll
Enhetssleder Elisabeth Høyem orienterte kort vedrørende gjeldende regelverket.
Enhetslederen viste til stor arbeidsmengde og manglende bemanning samtidig
som at antall byggesaker økte som hovedårsakene til avvik i forhold til gjeldende
regelverk. Enhetslederen opplyste at antall byggesaker varierer fra år til år noe
som vanskeliggjør å ha tilstrekkelig bemanning til enhver tid i tilfelle ved f.eks
langtidssykdom. Disse forhold medførte at man ikke sendte ut foreløpige svar.
Disse forhold var årsaken til at man ikke fikk saksbehandlet klage i forbindelse
med Tangflata rettidig. Forholdene skal nå være utbedret. Man har utarbeidet
nye rutiner som sikrer at man får behandlet sakene innen de frister regelverket
setter. Man har benyttet og benytter konsulentbistand for å avhjelpe perioder
med stor arbeidsmengde. Det er opprettet en ny fast stilling og det vurderes at
man oppretter enda en stilling.
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 012/14 - Selskapskontroll Trønderenergi
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi til
orientering.
Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til
etterretning, og ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen
skal drive eierstyring og hvordan hensynet til habilitetsreglene og en god
eierstyring kan ivaretas på best mulig måte for fremtiden.
Kommunestyret forventer at formannskapet, som kommunens
eierskapsutvalg, jf. punkt 2 i Skaun kommunes eierstrategi, etablerer
eierskapsstrategi for TrønderEnergi og legger frem eierskapsmeldinger for
selskapet i tråd med Skaun kommunes eierstrategi punkt 1, vedtatt av
kommunestyret i sak 83/09.
Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og
vurderinger i rapporten.
Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i
forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.

Protokoll
Møtesekretær gikk gjennom presentasjon av selskapskontroll av TrønderEnergi.
Ordfører orienterte om sitt verv i bedriftsforsamlingen og generalforsamlingen og
problemstillinger vedrørende habilitet.
Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag:
Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi til
orientering.
Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til
orientering, og ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen
skal drive eierstyring og hvordan hensynet til habilitetsreglene og en god
eierstyring kan ivaretas på best mulig måte for fremtiden.
Skaun kommune deltar i utarbeidelsen av lik og ensartet utøvelse av
eierskap i generalforsamlingen i samråd med de andre eierkommunene.
Kommunestyret forventer at formannskapet, som kommunens
eierskapsutvalg, jf. punkt 2 i Skaun kommunes eierstrategi, etablerer
eierskapsstrategi for TrønderEnergi og legger frem eierskapsmeldinger for
selskapet i tråd med Skaun kommunes eierstrategi punkt 1, vedtatt av
kommunestyret i sak 83/09.
Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og
vurderinger i rapporten.
Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i
forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi til
orientering.
Kommunestyret tar revisjonens påpekning om ordførers habilitet til
orientering, og ber formannskapet vurdere i hvilke organer kommunen
skal drive eierstyring og hvordan hensynet til habilitetsreglene og en god
eierstyring kan ivaretas på best mulig måte for fremtiden.
Skaun kommune deltar i utarbeidelsen av lik og ensartet utøvelse av
eierskap i generalforsamlingen i samråd med de andre eierkommunene.
Kommunestyret forventer at formannskapet, som kommunens
eierskapsutvalg, jf. punkt 2 i Skaun kommunes eierstrategi, etablerer
eierskapsstrategi for TrønderEnergi og legger frem eierskapsmeldinger for
selskapet i tråd med Skaun kommunes eierstrategi punkt 1, vedtatt av
kommunestyret i sak 83/09.
Kommunestyret ber formannskapet følge opp øvrige konklusjoner og
vurderinger i rapporten.

Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av rapporten i
forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmelding.

Sak 013/14 - Årsmelding for kontrollutvalget 2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger frem årsmeldingen for kommunestyret med følgende
innstilling:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget gikk gjennom administrativt utkast til årsmelding og foretok
noen mindre justeringer.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget legger frem årsmeldingen for kommunestyret med følgende
innstilling:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Sak 014/14 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Kontrollutvalget ønsker en orientering om samhandlingreformen og hvordan
Skaun kommune håndterer utskrivningsklare pasienter.
Omforent forslag:
Rådmannen orienterer kontrollutvalget om samhandlingsreformen og
forholdene rundt utskrivningsklare pasienter i Skaun Kommune.
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
KonSek informerte om FKT kontrollutvalgskonferanse i Haugesund som avholdes
3. og 4. juni. KonSek sender ut informasjon og program med påmeldingsfrister
for konferansen.

Vedtak:

Rådmannen orienterer kontrollutvalget om samhandlingsreformen og
forholdene rundt utskrivningsklare pasienter i Skaun Kommune.

Protokollen ble gjennomlest og godkjent i møtet. Møtet ble avsluttet kl. 12.50.

