Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Møtedato/tid:

26.04.2016 kl 17:30-20:15

Møtested:

Formannskapssalen

Møtende medlemmer og varamedlemmer:
Torbjørn Olsen, nestleder og møteleder
Trine Brændmo
Else May Engen
Jarle Aftret
Ola Fuglem, 3 vara H
Forfall:
Arild Øien, leder
Harald Vada, 1.vara H
Elin Wiggen Dahl, 2.vara H
Andre møtende:
Stig Roar Amundsen, rådmann (Sak 7-10)
Anita Røset, personalsjef (Sak 7 og 8)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 7-10)
Arvid Hanssen, Konsek
Arkivsak:
16/57
Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.
Sakliste:
Saksnr.
07/16
08/16
09/16
10/16
11/16
12/16
13/16

Saktittel
Orientering om Selbu kommunes erfaringer med ny
bedriftshelsetjeneste.
Orientering om Selbu kommunes arbeid for å redusere sykefraværet.
Årsregnskap og revisjonsberetning 2015 for Selbu kommune kontrollutvalgets uttalelse.
Oppfølging av kommunestyrevedtak etter selskapskontroll Selbu Trykk
AS
Årsmelding 2015 for kontrollutvalget.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 26.4.16.
Eventuelt.

Sak 07/16 Orientering om Selbu kommunes erfaringer med
ny bedriftshelsetjeneste.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
26.04.2016

Saknr
07/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og vurderer eventuell videre
oppfølging i tilknytning til prioritering av tilsynsarbeidet fremover.

Behandling:
Personalsjef Anita Røset orienterte. Hun og rådmannen svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Sekretariatet sender powerpoint-presentasjonen til kontrollutvalgets medlemmer
sammen med protokollen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og vurderer eventuell videre
oppfølging i tilknytning til prioritering av tilsynsarbeidet fremover.

Sak 08/16 Orientering om Selbu kommunes arbeid for å
redusere sykefraværet.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
26.04.2016

Saknr
08/16

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

Behandling:
Personalsjef Anita Røset orienterte. Hun og rådmannen svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Sekretariatet sender powerpoint-presentasjonen til kontrollutvalgets medlemmer
sammen med protokollen.
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 09/16 Årsregnskap og revisjonsberetning 2015 for Selbu
kommune - kontrollutvalgets uttalelse.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
26.04.2016

Saknr
09/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Selbu kommunes årsregnskap for 2015
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir
sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Behandling:
Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Revisor Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om revisjonsarbeidet og
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets nestleder signerte kontrollutvalgets uttalelse i møtet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Selbu kommunes årsregnskap for 2015
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir
sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 10/16 Oppfølging av kommunestyrevedtak etter
selskapskontroll Selbu Trykk AS
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
26.04.2016

Saknr
10/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar saken og rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering om kommunes rutiner og praktisk
oppfølging av sine eierinteresser i kontrollutvalgets første møte i 2017.

Behandling:
Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Han opplyste at
administrasjonen er i ferd med å gjennomgå kommunens eierskapsstrategi på
bakgrunn av erfaringer en har høstet siden den ble vedtatt. Sak vil bli lagt frem for
kommunestyret.
På bakgrunn av at saken gjelder oppfølging av et kommunestyrevedtak ble det
fremmet følgende omforente forslag til nytt punkt 3:
Saken oversendes kommunestyret som referatsak.
Innstillingen og omforent forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar saken og rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering om kommunens rutiner og
praktisk oppfølging av sine eierinteresser i kontrollutvalgets første møte i
2017.
3. Saken oversendes kommunestyret som referatsak.

Sak 11/16 Årsmelding 2015 for kontrollutvalget.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
26.04.2016

Saknr
11/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2015. Saken legges frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2015. Saken legges frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2015 til orientering.

Sak 12/16 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 26.4.16.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
26.04.2016

Saknr
12/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1. Orientering fra kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 3. og 4.2.16,
hvor Arild Øien og Else May Engen fra kontrollutvalget deltok.
All dokumentasjon fra konferansen finnes på:
http://www.nkrf.no/nkrfs_kontrollutvalgskonferanse_2016/
2. Rapport gjennomgang av interkommunale barnevernstjeneste i SørTrøndelag Fylkesmannen i opplyser at Telemarksforskning legger frem
rapport i mai 2016.
3. Kommunestyrets behandling av sak 21/16 – Rapport om kontrollutvalgets
virksomhet i valgperioden 2011-2015. (Tatt til orientering)
4. Samhandlingsreformen: Hovedfunn i Riksrevisjonens gjennomgang.
(Vedlagt innkallingen)
5. Sivilombudsmannen – undersøkelse om offentlig ansattes ytringsfrihet.
(Vedlagt innkallingen)
6. Kontrollrapport 2015 vedrørende Skatteoppkreverfunksjonen i Selbu
kommune. (Vedlagt innkallingen)
7. Tilsynsrapporter fra Fylkesmannen. Fylkesmannen vil nå påføre
kontrollutvalget og ordfører som kopimottakere av tilsynsrapporter.
Vedrørende punkt 4:
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om status for Selbu kommune
på områder som Riksrevisjonen har benevnt som hovedfunn. Viser til sida på side 8 i
rapporten som er vedlagt innkallingen. Tidspunkt for orientering avklares med
rådmannen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 13/16 Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Ingen saker ble tatt opp.

Vedtak:

Møtedato
26.04.2016

Saknr
13/16

