Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune
Møtedato/tid:

06.03.2013 kl. 09:00 – 13:05

Møtested:

Rådhuset, kommunestyresalen

Møtende
medlemmer:

Atle-Ingar Kjelstad, leder
Odd Aa, nestleder
Tove Krokdal
Stig Erik Olsen

Forfall:

Kjellrun Orre

Møtende
varamedlemmer:

Per Joar Sandvik

Andre møtende:

Jan-Åge Sneve Gundersen, Konsek (møtesekretær)
Sverre B. Midthjell, Konsek
Are Hilstad, Ordfører (sak 12)
Ingjerd Astad-Steen, Rådmann (sak 12)
Bjørn Landrø, NITO (sak 12)
Berit Øverøyen Rikstad, Delta (sak 12)
Bente Fagerli, Fagforbundet (sak 12)
Bjarne Aspaas, Utdanningsforbundet (sak 12)
Tone Lise Haugen, Sykepleierforbundet (sak 12)
Sigrun Sæther, Norsk fysioterapiforbund (sak 12)
Johan Randahl, Naturviterne (sak 12)

Saker til behandling:

011/13 - 012/13

Arkivsak:

13/32

Saksliste
011/13
012/13

Retningslinjer for høring i kontrollutvalget
Praksis rundt tilsettinger i Meldal kommune

Møtet ble avholdt for åpne dører i tråd med tidligere vedtak i kontrollutvalget i
medhold av kommuneloven § 77 nr. 8.

Sak 011/13 - Retningslinjer for høring i kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
06.03.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Retningslinjene for høring i kontrollutvalget vedtas.

Protokoll
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Retningslinjene for høring i kontrollutvalget vedtas.

Sak 012/13 - Praksis rundt tilsettinger i Meldal kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
06.03.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Det ble gjennomført høring fra kl 10:30 – 12:45
Ordfører Are Hilstad orienterte om bakgrunn for saken.
De inviterte ble gitt anledning til fri forklaring i tilknytning til utsendte spørsmål
fra kontrollutvalget, med påfølgende utspørring fra kontrollutvalget og gitt
anledning til å oppsummere i etterkant.
Følgende spørsmål var utsendt i forkant:
-

Har de respektive fagorganisasjonene en oppfatning av at det innenfor
sitt fagområde foretas ansettelser som ikke er i samsvar med
reglement og god forvaltningsskikk?

-

Ser ditt forbund på habilitet/innhabilitet som et problem for
tilsettingsutvalget?

-

Hvorfor har ikke enkelte forbund svart på brevet fra rådmannen?

-

Har fagorganisasjonene den tillit som er nødvendig til forvaltningen i
Meldal Kommune?

-

Mener du at hovedavtalen ble brutt under revideringen av
delegeringsreglementet?

I tillegg ble det fremført muntlige spørsmål i møtet.

Følgende møtte:
1. Ansattes organisasjoner
-

Bjørn M. Landrø, NITO
Berit Øverøyen Rikstad, Delta
Bente Fagerli, Fagforbundet
Bjarne Aspaas, Utdanningsforbundet
Tone Lise Haugen, Sykepleierforbundet
Sigrun Sæther, Norsk fysioterapiforbund
Johan Randahl, Naturviterne

Bjarne Aspaas ga forklaring på vegne av disse.
På forespørsel ble organisasjonene gitt tid til å konferere seg imellom i
løpet av møtet.
2. Rådmannen
-

Ingjerd Astad-Steen, rådmann

Etter at høring ble avsluttet fortsatte utvalget med ordinær behandling av saken.
Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:
”Kontrollutvalget har gjennomført høring med arbeidstakernes organisasjoner og
rådmannen.
Kontrollutvalget oppfatter at det nå etter høringen ikke foreligger påstander om
lovbrudd eller generell ukultur knyttet til ansettelser i Meldal kommune, og har
ikke registrert andre indikasjoner på systematiske avvik.
Utvalget tar informasjon fra arbeidstakerorganisasjonene og rådmannen til
orientering. Saken oversendes kommunestyret til orientering.”

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har gjennomført høring med arbeidstakernes organisasjoner og
rådmannen.
Kontrollutvalget oppfatter at det nå etter høringen ikke foreligger påstander om
lovbrudd eller generell ukultur knyttet til ansettelser i Meldal kommune, og har
ikke registrert andre indikasjoner på systematiske avvik.
Utvalget tar informasjon fra arbeidstakerorganisasjonene og rådmannen til
orientering. Saken oversendes kommunestyret til orientering.

Protokollen ble gjennomlest og godkjent i møtet.

