Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune
Møtedato/tid:

01.06.2016 kl 09:00-13:30

Møtested:

Venn oppvekstsenter

Møtende medlemmer:
Roy Michelsen
Arne Morten Johnsen
Georg Heggelund
Oddrun Husby
Forfall:
Bente Monica Lauten

Andre møtende:
Jan Yngvar Kiel, Rådmann (sak 17 og 20)
Rune Heen, Rektor Venn oppvekstsenter (Sak 17)
Gard S.G. Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS(RMN) (sak 20)
Torbjørn Brandt, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS(konsek)
Arkivsak:16/94
Merknader:
Sakliste:
Saksnr.
16/16
17/16
18/16
19/16
20/16
21/16

Saktittel
Godkjenning av møteprotokoll
Orientering og enhetsbesøk ved Venn oppvekstsenter
Referatsaker
Aktuelle salker fra utvalgene
Selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS
Eventuelt

Sakene ble behandlet i rekkefølgen: 16-17-20-18-19-21

Sak 16/16 Godkjenning av møteprotokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
01.06.2016

Saknr
16/16

Møtedato
01.06.2016

Saknr
18/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes

Sak 18/16 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget tok referatsaken til orientering.
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 19/16 Aktuelle saker fra utvalgene
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
01.06.2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Behandling:
Medlemmer orienterte om aktuelle saker fra utvalgene.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Saknr
19/16

Sak 20/16 Selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
01.06.2016

Saknr
20/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at:
1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre
i selskapet i tråd med revisors anbefalinger.
2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik
at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet.
4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av
renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene.
Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for
at punktene 1 til 4 blir fulgt opp overfor selskapet.
Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene 1 til 4
forbindelse med kommunestyrets behandling av eierskapsmelding i 2017.
Kommunestyret ber om at det utarbeides eiermeldinger for selskaper hvor
kommunen har eierinteresser årlig og at disse legges frem til politisk
behandling.

Behandling:
Gard S.G. Lyng, RMN orienterte kontrollutvalget og besvarte spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Rådmann besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Innstillingen ble enstemig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at:
1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre
i selskapet i tråd med revisors anbefalinger.
2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik
at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet.
4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av
renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene.
Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for

at punktene 1 til 4 blir fulgt opp overfor selskapet.
Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene 1 til 4
forbindelse med kommunestyrets behandling av eierskapsmelding i 2017.
Kommunestyret ber om at det utarbeides eiermeldinger for selskaper hvor
kommunen har eierinteresser årlig og at disse legges frem til politisk
behandling.

Sak 21/16 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
01.06.2016

Saknr
21/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Roy Michelsen fremmet følgende forslag:
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om reglement og rutiner ved lukking av
møter, etterlevelse av møteoffentlighet, dokumentinnsyn og behandling av
habilitetsinnsigelser for politiske utvalg i neste møte.
Kontrollutvalget ber sekretariatet gjennomføre en enkel forundersøkelse om
behandlingen av lukking av møter, etterlevelse av møteoffentlighet, dokumentinnsyn
og habilitetsinnsigelser, er i tråd med gjeldende regelverk til neste møte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om reglement og rutiner ved lukking av
møter, etterlevelse av møteoffentlighet, dokumentinnsyn og behandling av
habilitetsinnsigelser for politiske utvalg i neste møte.
Kontrollutvalget ber sekretariatet gjennomføre en enkel forundersøkelse om
behandlingen av lukking av møter, etterlevelse av møteoffentlighet, dokumentinnsyn
og habilitetsinnsigelser, er i tråd med gjeldende regelverk til neste møte.

