Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Møtedato/tid:

20.09.2016 kl 17:30-20:00

Møtested:

Formannskapssalen

Møtende medlemmer:
Arild Øien, leder
Torbjørn Olsen, nestleder
Trine Brændmo
Harald Voldseth, vara for Else May
Engen Mikal Kulset, vara for Jarle Aftret
Forfall:
Else May Engen
Jarle Aftret
Per Nordland, 1.vara for Jarle Aftret
Andre møtende:
Stig Amundsen, rådmann (Sak 19-21)
Ingrid Holt, rådmannens stab (Sak 21)
Marius Sørensen, tj.leder Bygg &eiendom (Sak 22)
Sissel Uthus, AP (Sak 19)
Kjell Tore Aftret, leder Oppvekst (Sak 19)
Arnstein Trøite, SV (Sak 19)
Kolbjørn Uthus, leder Helse og omsorg (Sak 19)
Arvid Hanssen, Konsek

Arkivsak:
16/107
Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakliste:
Saksnr.
19/16
20/16
21/16
22/16
23/16
24/16
25/16
26/16

Saktittel
Innspill til aktuelle områder for forvaltningsrevisjon 2017-2020.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 20.09.16.
Orientering om beredskapsarbeidet i Selbu kommune.
Bestilling av forvaltningsrevisjon.
Gavemidler 2015 - Helse og sosial Selbu kommune.
Budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 for kontrollutvalget.
Evaluering av interkommunale barnevernstjenester i Sør-Trøndelag.
Eventuelt.

Sak 19/16 Innspill til aktuelle områder for
forvaltningsrevisjon 2017-2020.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.09.2016

Saknr
19/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget og sekretariatet tar med seg innspillene i arbeidet med overordnet
analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Behandling:
Utvalgsledere, gruppeledere og rådmannen kom med innspill og kommentarer til
aktuelle områder for forvaltningsrevisjon 2017-2020.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget og sekretariatet tar med seg innspillene i arbeidet med overordnet
analyse og plan for forvaltningsrevisjon.

Sak 20/16 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 20.09.16.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.09.2016

Saknr
20/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1. Kommunestyrets behandling av sak 69/16, Forvaltningsrevisjonsprosjekt
– Mobbing i grunnskolen.
2. Kommunalt eierskap – uttalelse fra kommunesektorens etikkutvalg.
3. Budsjettkontroll kontrollutvalget per 1.8.16.
4. Program fellesmøte på Stjørdal for kontrollutvalgene i Værnesregionen
16.9.16.
5. Manglende oppfølging av kommunestyrevedtak i sak 56/15: (Vedtak i
kommunestyret) Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak med
forslag til retningslinjer for salg av fast eiendom i Selbu kommune, i løpet
av 1.halvår 2016. Rådmannen opplyser at sak trolig kommer i
kommunestyret i oktober.

6. Manglende oppfølging av sak 22/15 i kontrollutvalget: (Vedtak i
kommunestyret) Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny orientering
knyttet til kommunens rutiner og behandling av gavemidler, senest i
forbindelse med kontrollutvalgets behandling av gaveregnskap for 2015
våren 2016. Behandling av gaveregnskap utsatt til 20.9.16. Rådmannen
opplyser at det trengs noe mer tid til å følge opp vedtaket i sak 22/15.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 21/16 Orientering om beredskapsarbeidet i Selbu
kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.09.2016

Saknr
21/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og vurderer videre
oppfølging i tilknytning til arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon.

Behandling:
Beredskapskoordinator Ingrid Holt orienterte på vegne av rådmannen. I tillegg til
status for beredskapsarbeidet og pågående arbeid med oppdatering av risiko og
sårbarhetsanalyse, ble utvalget orientert om større hendelser de siste år og hvordan
disse ble fulgt opp. Fylkesmannen hadde siste tilsyn i 2014 og hovedkonklusjonen
var positiv. Arbeidet er fulgt opp videre og Selbu kommune oppfyller, iflg
rådmannen, nå også de formelle krav til øving av planen, som var det eneste
punktet som ble påpekt ved tilsynet i 2014.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og vurderer videre
oppfølging i tilknytning til arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon.

Sak 22/16 Bestilling av forvaltningsrevisjon.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.09.2016

Saknr
22/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til
eiendomsforvaltningen i Selbu kommune.
2. Innretning, ressursbruk og leveringstidspunkt innarbeides i prosjektplanen i
tråd med signaler fra kontrollutvalget i møtet 20.9.16.

Behandling:
Tjenesteleder Bygg og eiendom, Marius Sørensen, orienterte på vegne av
rådmannen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Han presenterte en oversikt over bygningsmasse, strømforbruk, m.v, og orienterte
om status for bygningsmassen som helhet. Han opplyste at flere etater, og også
Selbu Vekst AS, har roller i tilknytning til deler av eiendomsforvaltningen.
Kontrollutvalget ønsket å bestille forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen med
hovedfokus på hvordan den er organisert. Ressursramme og leveringstidspunkt ble
ikke avklart i møtet, men rapport blir trolig levert i første kvartal 2017.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til
eiendomsforvaltningen i Selbu kommune.
2. Innretning, ressursbruk og leveringstidspunkt innarbeides i prosjektplanen i
tråd med signaler fra kontrollutvalget i møtet 20.9.16.

Sak 23/16 Gavemidler 2015 - Helse og sosial Selbu
kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.09.2016

Saknr
23/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar hovedutvalgets behandling av gaveregnskaper for 2015 til
orientering.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar hovedutvalgets behandling av gaveregnskaper for 2015 til
orientering.

Sak 24/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 for
kontrollutvalget.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.09.2016

Saknr
24/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2018 – 2020 og budsjett for 2017 med
en ramme på kr 1 087 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2018 – 2020 og budsjett for 2017 med
en ramme på kr 1 087 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 25/16 Evaluering av interkommunale
barnevernstjenester i Sør-Trøndelag.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.09.2016

Saknr
25/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten Evaluering av interkommunale barnevernstjenester i
Sør-Trøndelag til orientering.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rapporten Evaluering av interkommunale barnevernstjenester i
Sør-Trøndelag til orientering.

Sak 26/16 Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Ingen saker ble tatt opp.

Vedtak:

Møtedato
20.09.2016

Saknr
26/16

