Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Møtedato/tid:

14.06.2016 kl 17:30-20:00

Møtested:

Formannskapssalen

Møtende medlemmer:
Arild Øien, leder
Torbjørn Olsen, nestleder
Trine Brændmo
Else May Engen
Jarle Aftret
Andre møtende:
Thomas Engan, daglig leder Selbu Næringsselskap KF
Hanne B. Tangen, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN)
Tor Arne Stubbe, RMN
Geir Håvard Mebust, oppvekstsjef
Kerstin Rolseth, rådgiver Helse og sosial
Arvid Hanssen, Konsek

Arkivsak:
16/95
Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.
Sakliste:
Saksnr.
14/16
15/16
16/16
17/16
18/16

Saktittel
Regnskap 2015 Selbu Næringsselskap KF - kontrollutvalgets uttalelse.
Forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i grunnskolen.
Orientering om erfaringer etter innføring av samhandlingsreformen.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 14.6.16.
Eventuelt.

Sak 14/16 Regnskap 2015 Selbu Næringsselskap KF kontrollutvalgets uttalelse.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
14.06.2016

Saknr
14/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2015 for Selbu Næringsselskap KF
oversendes kommunestyret.

Behandling:
Daglig leder Thomas Engan, Selbu Næringsselskap KF, orienterte og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget. Revisor Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge
IKS, orienterte kort om konklusjonen på revisjonsarbeidet.
Sekretariatet foreslo en mindre endring i forhold til administrativt utkast til uttalelse.
Kontrollutvalget sluttet seg til endringen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets leder signerte uttalelsen i møtet.

Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2015 for Selbu Næringsselskap KF
oversendes kommunestyret.

Sak 15/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - Mobbing i
grunnskolen.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
14.06.2016

Saknr
15/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Mobbing i grunnskolen til
etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og bruke
rapporten som et innspill i det videre arbeid mot mobbing i grunnskolen.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av 2016 gir en
skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp
og brukt.

Behandling:
Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte og svarte
på spørsmål fra kontrollutvalget. Oppvekstsjef Geir Håvard Mebust svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Mobbing i grunnskolen til
etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og bruke
rapporten som et innspill i det videre arbeid mot mobbing i grunnskolen.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av 2016 gir en
skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp
og brukt.

Sak 16/16 Orientering om erfaringer etter innføring av
samhandlingsreformen.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
14.06.2016

Saknr
16/16

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

Behandling:
Kerstin Rolseth, rådgiver Helse og sosial, representerte rådmannen. Hun
gjennomgikk status for Selbu kommune med utgangspunkt i hovedfunn i
Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter
innføring av samhandlingsreformen, slik kontrollutvalget hadde bedt om i sak 12/16.
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 17/16 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 14.6.16.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
14.06.2016

Saknr
17/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker ble presentert:
1. Kommunestyrets behandling av sak 34/16 – kontrollutvalgets årsmelding
for 2015. Årsmeldingen ble tatt til orientering.
2. Kommunestyrets behandling av referatsak 20/16 Oppfølging av vedtak
etter selskapskontroll Selbu-Trykk AS. Saken ble tatt til orientering.
3. Sak gaveregnskap helse og sosial for 2015, legges frem for
kontrollutvalget i første møte i høst.
4. Kommuneundersøkelse 2016. Samfunnssikkerhet og beredskap i
kommuner. (Pressemelding vedlagt innkallingen)
5. Protokoll representantskapet Konsek 25.4.16. (Vedlagt innkallingen)
6. Protokoll representantskapet Revisjon Midt-Norge IKS. (Vedlagt
innkallingen)
7. Kurs for kontrollutvalgsledere i Selbu 24-25.5.16. Leder deltok og
orienterte kort fra samlingen.

Vedrørende punkt 4:
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om beredskapsarbeidet i Selbu
kommune. Det er ønskelig å få orientering både om status og hvordan kommunen
ser for seg situasjonen fremover. Tidspunkt for orientering avklares med rådmannen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 18/16 Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
14.06.2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Ingen saker ble tatt opp.
Neste møte avholdes 20.september, i tråd med vedtatt møteplan.

Vedtak:

Saknr
18/16

