Program for møte i Kontrollutvalget 6.mars 2013

Kl.10.30 - Høring med inviterte starter
Kl.10.30 - Leder av Kontrollutvalget orienterer
-

Dagsorden, program, presenterer deltagere og innleder

Kl.10.50 - Høringen starter med inviterte fra fagorganisasjonene
Kl.12.00 - Lunsj
Kl.12.40 - Høringen fortsetter
Kl.13.30 - Pause
Kl.13.40 - Rådmannen gis anledning til å supplere med opplysninger fra administrasjonen
og besvare spørsmål fra utvalget
Kl.14.10 - Pause
Kl.14.25 - Kontrollutvalget samles for å oppsummere dagen

Orientering og spørsmål i forbindelse med Kontrollutvalgets møte
6.mars i Meldal kommune.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget organ for å sikre at innbyggerne har tillit til forvaltningen
gjennom forebygging, kontroll og avdekning av andre uheldige forhold.
Viser høringen brudd på lov, forskrifter og retningslinjer samt reglement, kan kontrollutvalget
innstille ovenfor kommunestyret at det foretas en fullstendig forvaltningsrevisjon ved å gå inn i
dybden i ulike saksforhold vedrørende ansettelser i kommunen over et gitt tidsrom.
Hvis det fester seg en oppfatning av at ansettelsesprosesser i Meldal Kommune ikke går redelig for
seg er det beskrankende for kandidater til aktuelle stillinger og kommunens omdømme.
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?

Til:
Delta ved Berit Øverøyen Rikstad
Fellesforbundet ved Bente Fagerli
FO ved Åse Taagvold
Naturviterne ved Johan Randahl
NITO ved Bjørn M. Landrø
Norsk Ergoterapiforbund ved Unni
R. Landrø
Norsk Fysioterapiforbund ved
Sigrun Sæther
Sykepleierforbundet ved Tone Lise
Haugen
Utdanningsforbundet ved Bjarne
Aspaas

Vår saksbehandler: Jan-Åge Sneve Gundersen, tlf. 486 00 014
E-post: jan.age.gundersen@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 13/33-2
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 22.02.2013

Invitasjon til Kontrollutvalgets møte 6.mars 2013 for dialog med
arbeidstakerorganisasjonene
Kontrollutvalget i Meldal kommune anmoder arbeidstakerorganisasjonene
Fagforbundet ved Bente Fagerli, Utdanningsforbundet ved Bjarne Aspaas,
Sykepleierforbundet ved Tone Lise Haugen, Delta ved Berit Øverøyen Rikstad, FO
ved Åse Taagvold, NITO ved Bjørn M. Landrø, Norsk Ergoterapiforbund ved Unni
R. Landrø, Norsk Fysioterapiforbund ved Sigrun Sæther og Naturviterne ved
Johan Randahl til å møte i Kontrollutvalget i Meldal kommunes møte 6.mars
2013 kl.10.30.
Møtet vil behandle saken ”Praksis rundt tilsettinger i Meldal kommune.”
Bakgrunnen for møtet er Kontrollutvalgets vedtak i sak 002/13:
«Kontrollutvalget ber sekreteriatet sørge for å invitere forbundene som er
avsender av brevet for å invitere til dialog og oppklaring rundt saken til
neste møte.»
Kontrollutvalget behandlet i møte den 13.2.2013 et innkommet brev til utvalget
fra kommunestyregruppen til Senterpartiet i Meldal kommune datert 10.januar
2013.
I brevet bes det om at Kontrollutvalget ser nærmere på de påstander som er
fremkommet gjennom svar til høring angående delegasjonsreglement i Meldal
kommune.
Kontrollutvalget ønsker på bakgrunn av dette igjennom en egen sak å komme i
en oppklarende dialog med arbeidstakerorganisasjonene i Meldal kommune.
Møtet er tenkt gjennomført slik at den enkelte organisasjon blir gitt anledning til
å orientere utvalget.

Besøksadresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Postadresse:
Postboks 2300, Sluppen
7004 Trondheim

Telefon: 468 51 950
Telefaks: 73 86 60 34

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Møter i Kontrollutvalget skal som hovedregel holdes for åpne dører i Meldal
kommune. Dersom det under behandling av saken skulle komme til at det er
behov for opplysninger for sakens oppklaring som er underlagt taushetsplikt, vil
møtet bli lukket under behandling av de aktuelle opplysningene i henhold til
kommuneloven. Dersom det framstår klart for en av partene i møtet at slike
opplysninger er nødvendige for sakens opplysning, bes det om at dette blir
opplyst så snart det lar seg gjøre.
Innkalling og saksdokumenter sendes ut 27.februar 2013. Disse legges ut på
våre hjemmesider www.konsek.no under fanen ”kontrollutvalg” og ”Meldal
kommune”. Send e-post eller ring dersom de ønskes oversendt elektronisk.
Vedlagt brevet ligger retningslinjer for møter i form av høring.

Gi tilbakemelding om oppmøte til sekreteriatet på e-post;
jan.age.gundersen@konsek.no eller telefon 486 00 014 innen 4.mars 2013
kl.15.00.

På vegne av Kontrollutvalget i Meldal kommune

Med hilsen
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Jan-Åge Sneve Gundersen
rådgiver
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