Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune
Møtedato/tid:

06.05.2014 kl. 09:00 – 10:55

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

Sivert Arne Selvli, leder
Arne Nordgård
Per Arne Brevik
Johan Arne Selven

Forfall:

Astrid Skretting, nestleder
Egil Øyangen, 1. vara

Ikke møtt:

Mari Elin D. Sterten

Møtende
varamedlemmer:
Andre møtende:

Bertil Meland, kommuneleder næring og drift (sak7-10)
Geir Ove Storstein, ass. rådmann (sak 7-9)
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 7-8)
Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge
IKS

Saker til behandling:

007/14 - 012/14

Arkivsak:

14/58

Saksliste
007/14
008/14
009/14
010/14
011/14
012/14

Godkjenning av protokoll fra møte den 18.03.2014
Regnskap og revisjonsjonsberetning 2013 - Kontrollutvalgets
uttalelse
Tilsynsrapport Agdenes kommune som barnehagemyndighet orienteringer til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Referatsaker
Eventuelt

Sak 007/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 18.03.2014
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
06.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 18.03.2014 godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 18.03.2014 godkjennes.

Sak 008/14 - Regnskap og revisjonsjonsberetning 2013 Kontrollutvalgets uttalelse
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
06.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Agdenes kommunes årsregnskap for 2013
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.

Protokoll
Geir Ove Storstein, ass. rådmann, og Inge Storås, oppdragsansvarlig revisor, ga en
orientering om sentrale punkter i årsregnskap og årsmelding for 2013.
Oppdragsansvarlig revisor og rådmann svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Agdenes kommunes årsregnskap for 2013
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.

Sak 009/14 - Tilsynsrapport Agdenes kommune som
barnehagemyndighet - orienteringer til kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
06.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll
Geir Ove Storstein, ass. rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Alle avvik er ikke rettet enda, Agdenes kommune har som mål å få rettet avvikene i
løpet av høsten 2014. Det er sendt brev til Fylkesmannen om å få utsatt frist for
retting av avvik.

Kontrollutvalget ønsker å ha med tilsynsrapporten under sin faste sak vedr.
oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 010/14 - Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
06.05.2014

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
Bertil Meland, kommuneleder næring og drift, orienterte om følgende saker
Hovedutvalg Næring og drift, sak 22/13 Konsesjon for erverv av eiendommen GNR
98/20 og Formannskapets sak 16/12 Vannskade/utbedringstiltak boligeiendommen
GNR.89, BNR.61, klage.
Hovedutvalg Næring og drift, sak 22/13
Jf. korrespondanse med Departementet og Fylkesmannen så har Agdenes kommune
fått rettledning om at kommunen ikke burde vektlegge paragrafene i
konsesjonsloven så strengt, men heller bruke mer skjønn. På bakgrunn av dette så
ble det ringt rundt til medlemmene i Hovedutvalg Næring og drift og informert om at
det ville bli gjort et administrativt vedtak vedr. konsesjonssøknaden. Ingen av
medlemmene hadde innvendinger til dette. Konsesjonssøknaden ble innvilget.

Formannskapets sak 16/12
Agdenes kommune er stevnet for Sør-Trøndelag Tingrett, kommunen har engasjert
advokat til å bistå i saken. Det har vært møte mellom dommer og advokatene til
partene. Motparten fikk i oppgave å utdype sine påstander. Agdenes kommune har
frist ut mai 2014 til å gi svar på motpartens påstander. Hovedforhandlinger er
berammet til 2. oktober 2014.
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Meland til orientering. Utvalget vil fortsatt ha
med Formannskapets sak 16/12 videre.
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 011/14 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
06.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Melding om kommunestyrets vedtak i sak 21/2014 og 22/2014
2. Har kontrollutvalgssekretæren og revisor rett til å være til stede i lukkede møter i
kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer ?
3. Folkevalgte kan ikke instrueres til taushet, verken av kommunens ledelse eller av
sine kolleger ved vedtak i for eksempel bystyret, slår jusprofessor Jan Fridthjof
Bernt fast.
4. Det kan ikke legges begrensninger i medlemskap for kommunepolitikere eller
kommunalt ansatte i organisasjoner og foreninger, sier etikkutvalget i en
uttalelse.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 012/14 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Ingen saker.

Vedtak:
Ingen vedtak.

Møtedato
06.05.2014

Saknr

