Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Møtedato/tid:

26.01.2016 kl 17:30-20:15

Møtested:

Formannskapssalen

Møtende medlemmer:
Arild Øien
Torbjørn Olsen
Trine Brændmo
Else May Engen
Jarle Aftret
Forfall:
Ole Morten Balstad, ordfører (Sak 1 og 2)
Per Otnes, adm.dir.Selbu Energiverk AS (SEV) (Sak 1)
Jon Bakken, styreleder SEV (Sak 1)
Stig Amundsen, rådmann (Sak 1 og 2)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN)
Arvid Hanssen, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge
IKS (Konsek)

Arkivsak:
16/2
Merknader:
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakliste:
Saksnr.
01/16
02/16
03/16
04/16
05/16
06/16

Saktittel
Orientering om virksomheten i Selbu Energiverk AS, herunder dialog
med eier Selbu kommune.
Forvaltningsrevisjon i Værnesregionen - invitasjon/innspill fra
kontrollkomiteen i Størdal kommune.
Orientering om regnskapsrevisjon og status revisjon av
kommuneregnskapet 2015.
Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2016.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 26.1.16.
Eventuelt

Sak 01/16 Orientering om virksomheten i Selbu Energiverk
AS, herunder dialog med eier Selbu kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
26.01.2016

Saknr
01/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering bruker den som innspill i
forbindelse med vurdering og prioritering av fremtidig kontrollvirksomhet.

Behandling:
Administrerende direktør Per Otnes orienterte om virksomheten, herunder om
utfordringer og økonomi. Etter ønske fra kontrollutvalget kom han spesielt inn på
hvordan nettleie fastsettes/beregnes og også på mulige virkninger dersom forslag
om at nettvirksomheten må skilles ut i egen virksomhet blir vedtatt i Stortinget
På bakgrunn av manglende samsvar mellom kommunens budsjettering av utbytte
og vedtatt utbytte i 2015, ønsket kontrollutvalget synspunkter på hvordan SEV
opplever kommunikasjonen med kommunen som eier, herunder om
styringssignaler er klare. Otnes opplevde kommunikasjonen som god. Dette ble
støttet også av ordfører, styreleder SEV og rådmannen, som alle deltok under
behandling av saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering bruker den som innspill i
forbindelse med vurdering og prioritering av fremtidig kontrollvirksomhet.

Sak 02/16 Forvaltningsrevisjon i Værnesregionen invitasjon/innspill fra kontrollkomiteen i Stjørdal kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
26.01.2016

Saknr
02/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget er positiv til fortsatt samarbeid og dialog knyttet til
kontrollvirksomheten i Værnesregionen.
2. Kontrollutvalget deltar på felles samling for kontrollutvalg på Stjørdal
10.6.16.

Behandling:
Sekretariatet orienterte om kontrollsamarbeidet i Værnesregionen i forrige
valgperiode. Ordfører og rådmann orienterte og svarte på spørsmål knyttet til
samarbeidet i Værnesregionen, slik de opplever det. Det fremkom positive
signaler om økt kvalitet på tjenester, men noe usikkerhet i forhold til økonomi for
den enkelte deltakerkommune. Arbeidsutvalget (rådmenn) får orienteringer
løpende. Rådmann og ordfører opplyste at nylige kutt innen PPT er ett eksempel på
at vertskommunen bestemte uten nødvendig dialog med samarbeidende
kommuner.

Kontrollutvalget signaliserte positiv holdning til å delta i fellesprosjekt og
fremhevet at en gjennomgang av områder som omfattes/er underlagt politiske
nemder er spesielt interessant. Utvalget stilte også spørsmål om
vertskommunesamarbeidet virker som forutsatt for Selbu kommune.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget er positiv til fortsatt samarbeid og dialog knyttet til
kontrollvirksomheten i Værnesregionen.
2. Kontrollutvalget deltar på felles samling for kontrollutvalg på Stjørdal
10.6.16.

Sak 03/16 Orientering om regnskapsrevisjon og status
revisjon av kommuneregnskapet 2015.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
26.01.2016

Saknr
03/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.

Behandling:
Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 04/16 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon
2016.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
26.01.2016

Saknr
04/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om finansiell revisjon og
forvaltningsrevisjon 2016. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere
avtalene.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets leder signerte avtalene i møtet.

Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til avtalene om finansiell revisjon og
forvaltningsrevisjon 2016. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere
avtalene.

Sak 05/16 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 26.1.16.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
26.01.2016

Saknr
05/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1.Mikal Kulset er valg til nytt 2. varamedlem i kontrollutvalget for felleslista. Han
erstatter Heidi Bente Stokke som har engasjement i Selbu kommune og er
dermed ikke valgbar til kontrollutvalget.
2.Kort oppsummering av samling for kontrollutvalg på Tiller 18.11.15.
3.Kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 3.- 4.2.16: Arild Øien og Else May
Engen deltar fra kontrollutvalget i Selbu.
4.Rapport gjennomgang av interkommunale barnevernstjeneste i Sør-Trøndelag
(og Værnesregionen). Fylkesmannen i opplyser at Telemarksforskning legger
frem rapport i mai 2016.
5.Samhandlingsreformen: Hovedfunn i Riksrevisjonens gjennomgang.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 06/16 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
26.01.2016

Saknr
06/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Kontrollutvalget drøftet områder som det er ønskelig å bli oppdatert på for å få
bedre innsikt og muligheter til å prioritere fremtidige kontrollområder.
Utvalget ønsker å få en orientering fra rådmannen om følgende på
kontrollutvalgets møte den 26.4.16:
1. Hvordan jobber kommunen for å redusere sykefraværet?
2. Hvordan fungerer Bedriftshelsetjenesten. Erfaringer det første året etter inngått
avtale med Coperio.

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:
Rådmannen innkalles til kontrollutvalget møte den 26.4.16 for å gi en orientering
om kommunens arbeid for å redusere sykefraværet, samt å gi en orientering om
erfaringer med ny bedriftshelsetjeneste.
Vedtak:
Rådmannen innkalles til kontrollutvalget møte den 26.4.16 for å gi en orientering
om kommunens arbeid for å redusere sykefraværet, samt å gi en orientering om
erfaringer med ny bedriftshelsetjeneste.

