Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune
Møtedato/tid:

26.02.2013 kl. 09:00 – 10:15

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

Sivert Arne Selvli, leder
Astrid Skretting, nestleder
Martin Vatn
Johan Arne Selven (sak 5–8)

Forfall:

Per Arne Brevik

Møtende
varamedlemmer:

Egil Øyangen

Andre møtende:

Line Raustein, kommuneleder Oppvekst og levekår (sak 1-2)
Geir-Ove Storstein, ass.rådmann (sak 1-2)
Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

001/13 - 008/13

Arkivsak:

12/182

Saksliste
001/13
002/13
003/13
004/13
005/13
006/13
007/13
008/13

Godkjenning av protokoll fra møte den 26.11.2012
Orientering til kontrollutvalget - Barnevernstjenesten
Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014
Bestilling av selskapskontroll – Trønderenergi
Kontrollutvalgets årsmelding 2012
Orientering om brukerundersøkelse for Konsek
Referatsaker
Eventuelt

Sak 001/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 26.11.2012
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.11.2012 godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.11.2012 godkjennes.

Sak 002/13 - Orientering til kontrollutvalget – Barnevernstjenesten
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll
Line Raustein, kommuneleder Oppvekst og levekår og Geir-Ove Storstein, ass.rådmann,
orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 003/13 - Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2013 - 2014.
Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
2013 - 2014. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av
planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2013 - 2014.
Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
2013 - 2014. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av
planen, dersom utvalget finner dette nødvendig.

Sak 004/13 - Bestilling av selskapskontroll – Trønderenergi
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge
IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en
ressursinnsats for Agdenes kommune anslått til 11 timer og levering innen 31.12.2013.
Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å
godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll rettet mot Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge
IKS bes gjennomføre prosjektet i tråd med fremlagt prosjektskisse, med en
ressursinnsats for Agdenes kommune anslått til 11 timer og levering innen 31.12.2013.
Ved behov for større endringer i prosjektet gis kontrollutvalgets sekretariat fullmakt til å
godkjenne disse innenfor angitt ressursramme.

Sak 005/13 - Kontrollutvalgets årsmelding 2012
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2012 og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2012 til orientering.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2012 og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2012 til orientering.

Sak 006/13 - Orientering om brukerundersøkelse for Konsek
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2013

Saknr

Møtedato
26.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 007/13 – Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. I desember 2012 ble det fastsatt en rekke lov- og forskriftsendringer med relevans for
egenkontrollen i kommunal sektor.
2. Lovlighetskontroll av Halden kommunestyret sitt vedtak vedr. fritak fra verv og nyvalg av
kontrollutvalg.
3. Norges Kommunerevisorforbund sitt innlegg i Kommunal Rapport nr. 2 den 24. januar 2013
4. Transparency International Norge har oppdatert sin samling over korrupsjonsdommer 20032012. Samlingen finnes på følgende nettadresse:
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2013/Korrupsjon_-_Domssamling2012.pdf

5. 16 prosent av kontrollutvalgslederne som deltar på en konferanse på Gardermoen, har fått
varsel om mulige korrupsjonssaker de siste to årene.
6. Fra 1. juli 2013 skal det være åpne møter i kontrollutvalg og kommunale foretak.
7. Kommunaldepartementet har ingen planer om å lovfeste regler om at lederen av
kontrollutvalget må komme fra mindretallet.
8. Styret i et interkommunalt selskap kan ikke være klageinstans for vedtak fattet av selskapet,
fastslår Kommunaldepartementet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 008/13 – Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
«Støysaken» Elpro
Klagesak fra nærmeste nabo på støy, kommunestyret avviste klagen høsten 2012. Saken påklaget til
formannskapet, tatt opp på nytt i kommunestyret, klagen ikke tatt til følge. Klage sendt til
Fylkesmannen 24.11.2012. Fylkesmannen mener at vedtakene i Agdenens kommune er i strid med
forvaltningsloven. Vedtakene ansees som ugyldig og Fylkesmannen har opphevet vedtakene.
Fylkesmannen anmoder kommunen om å gjøre en ny saksutredning i saken. Nytt vedtak i
kommunestyret er at det skal innhentes ekstern kompetanse til å utarbeide den helsefaglig
vurderingen.
NKRFs kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen feburar 2013
Leder orienterte om følgende temaene fra konferansen: Samhandlingsreformen, 22. juli
komisjonen, styring i offentlig sektor, antikorrupsjon i kommunene.
Vedtaksoppfølging
Kontrollutvalget går gjennom vedtak gjort i kommunestyret for inneværende valgperiode og melder
tilbake til kontrollutvalgets sekretariat om vedtak som ikke er fulgt opp. En egen sak vedr.
vedtaksoppfølging vil bli lagt frem for kontrollutvalget på møtet i april.
Regnskap 2012
Regnskapet er avlagt revisor innen tidsfristen, 15. februar 2013.

Vedtak:
Vedtaksoppfølging
Kontrollutvalget går gjennom vedtak gjort i kommunestyret for inneværende valgperiode og melder
tilbake til kontrollutvalgets sekretariat om vedtak som ikke er fulgt opp. En egen sak vedr.
vedtaksoppfølging vil bli lagt frem for kontrollutvalget på møtet i april.

