Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune
Møtedato/tid:

17.06.2013 kl. 09:00 – 11:05

Møtested:

Rådhuset; formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

Sivert Arne Selvli, leder
Astrid Skretting, nestleder

Forfall:

Johan Arne Selven
Per Arne Brevik (meldt forfall til kontrollutvalgets leder 16. juni kl.
22.30, ingen vara innkalt)

Kenneth Handberg, 1. vara for Vatn
Egil Øyangen, 1. vara for Selven (meldt forfall 17. juni, ingen ny
vara innkalt)

Møtende
varamedlemmer:

Elin Berg, 2. vara for Vatn

Andre møtende:

John Ola Selbekk, rådmann (sak 17–18)
Anne Gråberg, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 17-19)
Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge
IKS

Saker til behandling:

017/13 - 023/13

Arkivsak:

13/77

Saksliste
017/13
018/13
019/13
020/13
021/13
022/13
023/13

Godkjenning av protokoll fra møte den 30.04.2013
Forvaltningsrevisjon Omdømme og omdømmebygging Tilbakemelding fra rådmannen
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Profilering av kontrollutvalgets arbeid og mediehåndtering diskusjonssak
Forslag til møteplan for 2. halvår 2013
Referatsaker
Eventuelt

Sak 017/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 30.04.2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.04.2013 godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.04.2013 godkjennes.

Sak 018/13 - Forvaltningsrevisjon Omdømme og omdømmebygging Tilbakemelding fra rådmannen
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
John Ola Selbekk, Rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Vedtak:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.

Sak 019/13 - Bestilling av forvaltningsrevisjon
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014 og bestiller et
forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på pleie og omsorg i Agdenes kommune.
Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 270 timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til
kontrollutvalgets sekretariat innen mai 2014.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Protokoll
Anne Gråberg, forvaltningsrevisor, bisto kontrollutvalget under diskusjon av eventuelle
problemstillinger. Revisor tar med seg innspillene fra kontrollutvalget i sitt arbeid med
utarbeidelsen av prosjektplanen. John Ola Selbekk, Rådmann, deltok også under diskusjonen, men
forlot møtet før vedtak i saken ble fattet.
Kontrollutvalget oppfordrer ordfører til å invitere Revisjon Midt-Norge IKS til kommunestyremøte
den 26. juni 2013 for å orientere om hva man kan forvente seg av en forvaltningsrevisjon.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014 og bestiller et
forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på pleie og omsorg i Agdenes kommune.
Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 270 timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til
kontrollutvalgets sekretariat innen mai 2014.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 020/13 - Profilering av kontrollutvalgets arbeid og
mediehåndtering - diskusjonssak
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:
Kontrollutvalget endte opp med følgende konklusjon:
Profilering overfor politikere/kommunestyre: kontrollutvalgets leder ønsker i større grad å
presentere kontrollutvalgets saker i kommunestyret.
Profilering overfor ansatte: kontrollutvalget ønsker å besøke de forskjellige enhetene for å gjøre seg
kjent med arbeidet og med de ansatte.
Profilering overfor innbyggerne: Det må leggs inn en link til kontrollutvalgets sakspapirer på Agdenes
kommune sin hjemmeside. Profilering i Agdenesposten.
Mediehåndtering: Leder, eventuelt nestleder, skal representere kontrollutvalget ved kontakt med
media o.l.
Med bakgrunn i bestilling av forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg ønsker Kontrollutvalget en
omvisning og orientering om sykehjemmet og omsorgsboligene på sitt møte i oktober 2013.

Vedtak:
Kontrollutvalget endte opp med følgende konklusjon:
Profilering overfor politikere/kommunestyre: kontrollutvalgets leder ønsker i større grad å
presentere kontrollutvalgets saker i kommunestyret.
Profilering overfor ansatte: kontrollutvalget ønsker å besøke de forskjellige enhetene for å gjøre seg
kjent med arbeidet og med de ansatte.
Profilering overfor innbyggerne: Det må leggs inn en link til kontrollutvalgets sakspapirer på Agdenes
kommune sin hjemmeside. Profilering i Agdenesposten.
Mediehåndtering: Leder, eventuelt nestleder, skal representere kontrollutvalget ved kontakt med
media o.l.
Med bakgrunn i bestilling av forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg ønsker Kontrollutvalget en
omvisning og orientering om sykehjemmet og omsorgsboligene på sitt møte i oktober 2013.

Sak 021/13 - Forslag til møteplan for 2. halvår 2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2013:
August September Oktober November
Kommunestyret
4.
23.
20.
Formannskapet
21.
11.
2.
13.-20.-27.
Kontrollutvalget
14.
25.

Desember
18.
11.

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.

Protokoll
Kontrollutvalgets møter avholdes på tirsdager.
Møtet i oktober flyttes til den 22., møtet i i november flyttes til 3. desember.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2013:
August September Oktober November
Kommunestyret
4.
23.
20.
Formannskapet
21.
11.
2.
13.-20.-27.
Kontrollutvalget
22.

Desember
18.
11.
3.

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.

Sak 022/13 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets møte 17.04.2013.
2. Revisjon Midt-Norge IKS sin tilbakemelding til Agdnes kommune etter årsrevisjon
2012.
3. Kofa mener de vet mest om hvor skoen trykker når anskaffelsesreglene skal
forenkles.
4. Offentlige tjenester er snart like gode som private, mener brukerne.
5. Interkommunalt samarbeid øker kvaliteten på tjenestene og lønner seg økonomisk,
viser ny rapport. Det gjelder både for store og små kommuner
6. Kommunene skal få mer hjelp til å tilpasse seg et varmere og våtere klima, lover
miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.
7. Kommunaldepartementet trosser anbefalingene fra Justisdepartementet, og vil nå
endre offentlighetsloven slik at det blir forbudt å offentliggjøre foreløpige revisjonsog tilsynsrapporter.
8. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, åpner for diskusjon om hvordan
kommunene skal ivareta en økende mengde av helse- og omsorgstjenester

9. Møteprotokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS og KonSek MidtNorge IKS.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 023/13 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
17.06.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Samling for kontrollutvalg
Tirsdag 15. oktober på Quality Hotel Panorama, invitasjon er sendt medlemmer og
varamedlemmer via e-post. Program for samlingen kommer senere.

Vedtak:
Ingen vedtak.

