Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune
Møtedato/tid:

18.03.2014 kl. 09:00 – 10:55

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

Sivert Arne Selvli, leder
Astrid Skretting, nestleder
Arne Nordgård
Johan Arne Selven

Forfall:

Per Arne Brevik (meldt i møtet)

Møtende
varamedlemmer:
Andre møtende:

Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

001/14 - 006/14

Arkivsak:

14/15

Saksliste
001/14
002/14
003/14
004/14
005/14
006/14

Godkjenning av protokoll fra møte den 03.12.2013
Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS
Kontrollutvalgets årsmelding 2013
Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Referatsaker
Eventuelt

Sak 001/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 03.12.2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
18.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.2013 godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.12.2013 godkjennes.

Sak 002/14 - Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
18.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapport om selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering og
legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering.
2. Kommunestyret ber om at eieskapsmeldingen blir lagt frem for kommunestyret
en gang pr. år, samt at den blir gjenstand for revidering en gang pr.
kommunestyreperiode .
3. Kommunestyret ber om at vurderinger og konklusjoner i rapporten følges opp.
4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av selskapskontrollen i
forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmeldingen.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rapport om selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering og
legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering.
2. Kommunestyret ber om at eieskapsmeldingen blir lagt frem for kommunestyret
en gang pr. år, samt at den blir gjenstand for revidering en gang pr.
kommunestyreperiode .
3. Kommunestyret ber om at vurderinger og konklusjoner i rapporten følges opp.
4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av selskapskontrollen i
forbindelse med neste fremlegging av eierskapsmeldingen.

Sak 003/14 - Kontrollutvalgets årsmelding 2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
18.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2013 og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2013 til orientering.

Protokoll
Følgende tas inn under pkt. 3.4:
Det har ikke vært årlig eiermøte i kommunestyret så langt i valgperioden 2011-2015
jf. Eierskapsmeldingens pkt. 3.1 Utøving av eierskapet.
Pkt. 5
Reisene er ikke i tråd med de etiske retningslinjene i Agdenes kommune. Etiske
retningslinjer ble revidert og endret etter denne hendelsen.
Innstillingen med endringer i årsmeldingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2013 og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2013 til orientering.

Sak 004/14 - Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
18.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Agdenes kommune som
fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.
Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den
fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon.

Protokoll
Kontrollutvalgets leder orienterte om saker fra kommunestyret.
Vedr. Kommunestyrets sak 14/12: Ordfører svarte følgende på spørsmål Fra Marie
Davidsen i kommuenstyremøte 05.02.2014: Områdeskilting ved Lensvik skole og
barnehage og idrettsanlegg er under planlegging.
Kontrollutvalget tar ut saken fra sin oppfølgingsliste.
Vedr. Formannskapets sak 16/12: Leder informerte om at Agdenes kommune er blitt
stevnet i saken. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering fra rådmannen vedr.
status i saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Agdenes kommune som
fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.
Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den
fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon.

Sak 005/14 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
18.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1.
2.
3.
4.

Brev fra kontrollutvalget i Orkdal kommune
Kommunestyrets vedtak i sak 5/14.
Kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Agdenes kommune
Kommunale ledere bør glemme å få ned sykefraværet til en viss prosent fordi slik
målstyring demotiverer de aller fleste ansatte, mener professor.
5. Noen kommunestyrer har delegert til ordføreren å innvilge eller avslå søknader
om fritak fra politiske verv. Men har ordføreren lov til å avgjøre det på egen
hånd?
6. Kommunal-Rapport.no presenterer en ny spalte i sin digitale utgave. Jusprofessor
Jan Fridtjof Bernt svarer på spørsmål om kommunelov, forvaltningslov og
offentlighetslov.
7. Det er problematisk å gi enkeltpolitikere innsyn i taushetsbelagte opplysninger.
Bare folkevalgte organer kan pålegge administrasjonen å utlevere slike.
8. Ferske tall fra samhandlingsreformen viser at utviklingen går i riktig retning.
9. Forum for kontroll og tilsyn - Invitasjon til konferanse og årsmøte 2014
10. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014 – kort sammendrag
Kommentarer til punktene:
Pkt. 1:
Kontrollutvalget i Agdenes kommune er enig i at oppfølgingen skjer i neste planperiode 20152016, og ønsker å delta i en felles forvaltningsrevisjon innen barnevernet. Kontrollutvalget
kommer tilbake med problemstillinger som de ønsker å vektlegge i en forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget ønsker en dialog med kommuneleder Line Raustein på utvalgets siste møte i
2014 vedr. barnevernet.
Pkt 9:
Det er rom for at to deltar på konferansen, medlemmene tar kontakt med sekretariatet for en
eventuell påmelding (innen 11. april)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 006/14 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
18.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg
Leder orienterte om prosjektet «Framtidas omsorg», dette prosjektet sees opp mot
forvaltningsrevisjonen innen pleie og omsorg som skal leveres i juni
Hovedutvalg Næring og drift
Sak 22/13 Konsesjon for erverv av eiendommen GNR 98/20
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. behandling av saken i sitt
neste møte.

Vedtak:
Hovedutvalg Næring og drift
Sak 22/13 Konsesjon for erverv av eiendommen GNR 98/20
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. behandling av saken i sitt
neste møte.

