Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune
Møtedato/tid:

03.09.2014 kl. 09:00 – 12:45

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

Eivind Stende, møteleder
Oddrun Husby
Ingrid M.Tørhaug-Skagseth

Forfall:

Eva Overholt
Jan M. Leinum

Møtende
varamedlemmer:

Øyvind Høyland

Andre møtende:

Katrine Lereggen, Rådmann (sak 22-23-24)
Edvin Langmo, Enhetsleder Kultur, fritid og frivillighet.
(sak 23)
Hege Røttereng, Rådgiver grunnskole (sak 24)
Helen Hol, Rådgiver personal (sak 22)
Torbjørn Brandt, Kontrollutvalgssekretariatet MidtNorge IKS (konsek)

Saker til behandling:

020/14 - 028/14

Arkivsak:

14/88

Saksliste
020/14
021/14
022/14
023/14
024/14
025/14
026/14
027/14
028/14

Aktuelle saker fra utvalgene
Referatsaker
Orientering - Sykefravær
Orientering - Kulturskolen venteliste-, personal- og
lønnssituasjon.
Orientering - Oppfølging eiendomsforvaltning og inneklima.
Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2015 og økonomiplan
2015-2018
Forarbeid - Plan for selskapskontroll 2014-2015
Invitasjon til samarbeidsprosjekt - Bomvegselskaper
Eventuelt

Sakene ble behandlet i rekkefølge 22-24-23-20-21-25-26-27-28

Sak 020/14 - Aktuelle saker fra utvalgene
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Protokoll
Det enkelte kontrollutvalgsmedlem med ansvar for tilbakerapportering fra
kommunens utvalg orienterte kontrollutvalget om aktuelle saker.
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Sak 021/14 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalgssekretariatet orienterte om referatsaker.
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 022/14 - Orientering - Sykefravær
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll
Rådmannen orienterte kontrollutvalget om sykefraværet og nærværsarbeidet.
Kontrollutvalget førte dialog med rådmannen.

Følgende omforente forslag ble fremmet:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget ber rådmann oversende kommunens rutiner og handlingsplan
for sykefravær og tiltak for å forhindre sykefravær til kontrollutvalgssekretariatet.
Omforent forslag ble vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget ber rådmann oversende kommunens rutiner og handlingsplan
for sykefravær og tiltak for å forhindre sykefravær til kontrollutvalgssekretariatet.

Sak 023/14 - Orientering - Kulturskolen venteliste-, personal- og
lønnssituasjon.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll
Rådmannen orienterte kontrollutvalget.
Kontrollutvalget førte dialog med rådmann.
Følgende omforente forslag ble fremmet:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget vil følge opp saken når ny nasjonal rammeplanfor kulturskolen
foreligger.
Omforent forslag ble vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget vil følge opp saken når ny nasjonal rammeplanfor kulturskolen
foreligger.

Sak 024/14 - Orientering - Oppfølging eiendomsforvaltning og
inneklima.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møtedato
03.09.2014

Saknr

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll
Rådmannen orienterte kontrollutvalget om oppfølging av tiltak om helhetlig
eiendomsstrategi, herunder vedlikeholdskartlegging.
Kontrollutvalget fremmet følgende omforente forslag
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget merker seg at kommunestyrets vedtak i sak 21/11 ikke har blitt
fulgt opp i tilstrekkelig grad.
Kontrollutvalget merker seg at rådmannen legger frem forslag til tiltak i henhold
til kommunestyret sak 21/11 i budsjettforslag for 2015.
Omforent forslag ble vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget merker seg at kommunestyrets vedtak i sak 21/11 ikke har blitt
fulgt opp i tilstrekkelig grad.
Kontrollutvalget merker seg at rådmannen legger frem forslag til tiltak i henhold
til kommunestyret sak 21/11 i budsjettforslag for 2015.

Sak 025/14 - Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2015 og
økonomiplan 2015-2018
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret
fatter følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015
med en netto ramme på 1 099 000 inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll
Sekretariatet redegjorde for budsjettforslag og økonomiplan for 2015 -2018.
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret
fatter følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015
med en netto ramme på 1 099 000 kroner inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 026/14 - Forarbeid - Plan for selskapskontroll 2014-2015
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber
sekretariatet merke seg de innspill gitt i møtet.
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for selskapskontroll
2014-2015.

Protokoll
Kontrollutvalgssekretariatet orienterte om overordnet analyse og
selskapskontroll. Kontrollutvalget førte dialog om prioriterte selskaper.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber
sekretariatet merke seg de innspill gitt i møtet.
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for selskapskontroll
2014-2015.

Sak 027/14 - Invitasjon til samarbeidsprosjekt - Bomvegselskaper
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Skaun kontrollutvalg stiller seg positive til deltakelse i samarbeidsprosjektet
Selskapskontroll av bomvegselskaper.
Kontrollutvalget ber sekretariatet å avklare forutsetningene for samarbeidet,
spesielt med tanke på ressursbehovet og ressursfordeling med de andre eierne.
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem innstilling i saken til neste møte før
en eventuell deltakelse i samarbeidet kan vedtas.

Protokoll
Kontrollutvalget tok stilling til invitasjonen fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune.
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Skaun kontrollutvalg stiller seg positive til deltakelse i samarbeidsprosjektet
Selskapskontroll av bomvegselskaper.
Kontrollutvalget ber sekretariatet å avklare forutsetningene for samarbeidet,
spesielt med tanke på ressursbehovet og ressursfordeling med de andre eierne.

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem innstilling i saken til neste møte før
en eventuell deltakelse i samarbeidet kan vedtas.

Sak 028/14 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
03.09.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Følgende omforente forslag ble fremmet:
1. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om de følger ny plan og
bygningslov har for kommunen, spesielt teknisk kontor, herunder
saksbehandling og saksmengde.
2. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedrørende
fylkesmannens tilsynsrapport angående barneverntjenesten når endelig
rapport foreligger.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet å legge frem sak vedrørende
vedtaksoppfølging for saker behandlet i kontrollutvalget og for saker
oversendt fra kontrollutvalget til kommunestyret for perioden 2011-2014,
innen utgangen av året.
Omforent forslag ble vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om de følger ny plan og
bygningslov har for kommunen, spesielt teknisk kontor, herunder
saksbehandling og saksmengde.
2. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedrørende
fylkesmannens tilsynsrapport angående barneverntjenesten når endelig
rapport foreligger.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet å legge frem sak vedrørende
vedtaksoppfølging for saker behandlet i kontrollutvalget og for saker
oversendt fra kontrollutvalget til kommunestyret for perioden 2011-2014,
innen utgangen av året.

Møteprotokoll opplest og godkjent i møte. Møte avsluttet 12.45.

