Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune
Møtedato/tid:

04.12.2014 kl. 09:00 – 12:10

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
Mari E.D. Sterten, 2. vara (ikke nådd pr. e-post)
Turid Braa, 3. vara (ikke nådd pr. e-post)
Nils Olav Eriksen, 4. vara
Roar Tangvik, 5. vara

Møtende
varamedlemmer:
Andre møtende:

Eva Sæther, kommuneleder oppvekst og kultur (sak 3031)
Erlend Ysland, rektor Lensvik skole (sak 30-31)
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 30-32)
Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

030/14 - 037/14

Arkivsak:

Saksliste
030/14
031/14
032/14
033/14
034/14
035/14
036/14
037/14

Godkjenning av protokoll fra møte den 30.09.2014
Orientering til kontrollutvalget vedr. fremmedspråklige elever
Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - Orientering fra
revisor
Tilsynsrapport oppfølging av barn plassert i fosterhjem Orientering til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Forslag til møteplan for 1. halvår 2015
Referatsaker
Eventuelt

Sak 030/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 30.09.2014
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
04.12.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.09.2014 godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 30.09.2014 godkjennes.

Sak 031/14 - Orientering til kontrollutvalget vedr. fremmedspråklige
elever
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
04.12.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll
Eva Sæther, kommuneleder oppvekst og kultur, og Erlend Ysland, rektor Lensvik
skole, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Agdenes kommune kjøper tjenester fra andre kommuner når det gjelder
fremmedspråklige voksne.
Oppvekst har diskutert Plan for minoritetsspråklige barn og unge (vedtatt av
Hovedutvalg for oppvekst og levekår 22.04.2014), og funnet ut at den er veldig
ambisiøs og vanskelig å etterleve, planen vil bli gjenstand for revidering.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 032/14 - Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune Orientering fra revisor
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
04.12.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Protokoll
Inge Storås, daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS og oppdragsansvarlig revisor i
Agdenes kommune, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 033/14 - Tilsynsrapport oppfølging av barn plassert i fosterhjem
- Orientering til kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
04.12.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har bestilt en evaluering av interkommunale
barnevernstjenester i Sør-Trøndelag. Evalueringen skal gjennomføres av
Telemarksforskning og sluttrapport skal leveres innen utgangen av januar 2017.
Innstillingen be enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 034/14 - Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
04.12.2014

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 det
fremgår av dokumentet ”Saker for videre oppfølging”.

Protokoll
Følgende tillegg til innstillingen ble fattet:
Kontrollutvalgets leder tar kontakt med Svein Erik Jørgensen, leder for Hovedutvalg
næring og drift, vedr. kommentaren til kontrollutvalgets protokoll i sak 10/14
fremkommet i kommunestyrets møte 18.06.2014.
Kontrollutvalget ønsker en skriftlig orientering, innen utgangen av januar 2015, om
status i sak FS 16/12 vannskade/utbedringstiltak boligeiendommen GNR.89,
BNR.61, klage og oppfølging av Fylkesmannens tilsynsrapport vedr. Agdenes
kommune som Barnehagemyndighet.
Innstilling og tillegg 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 det
fremgår av dokumentet ”Saker for videre oppfølging”.

Kontrollutvalgets leder tar kontakt med Svein Erik Jørgensen, leder for Hovedutvalg
næring og drift, vedr. kommentaren til kontrollutvalgets protokoll i sak 10/14
fremkommet i kommunestyrets møte 18.06.2014.
Kontrollutvalget ønsker en skriftlig orientering, innen utgangen av januar 2015, om
status i sak FS 16/12 vannskade/utbedringstiltak boligeiendommen GNR.89,
BNR.61, klage og oppfølging av Fylkesmannens tilsynsrapport vedr. Agdenes
kommune som Barnehagemyndighet.

Sak 035/14 - Forslag til møteplan for 1. halvår 2015
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
04.12.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2015:
Januar
Kommunestyret
Formannskapet
Kontrollutvalget

Februar
4.

21.

Mars
18.
4.
17.

April
22.
15.

Mai
13.
6.
5.

Juni
24.
3. 24.
9.

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

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2015:
Januar
Kommunestyret
Formannskapet
Kontrollutvalget

Februar
4.

21.

Mars
18.
4.
17.

April
22.
15.

Mai
13.
6.
5.

Juni
24.
3. 24.
9.

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

Sak 036/14 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
04.12.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kommunestyrets vedtak i sak 43/2014 Plan for selskapskontroll 2015-2016
2. Tilbakemelding fra Revisjon Midt-Norge IKS til Agdenes kommune etter
årsrevisjonen 2013.
3. Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen, svarer på
spørsmål vedr. kommunesektoren.

4. Lødingen og Brønnøy fulgte ikke saksbehandlingsreglene ved lukking av møtene i
formannskapet og kommunestyret, konkluderer Sivilombudsmannen.
5. Referat kommunesektorens etikkutvalg.
6. Samlenotat vedr. statsbudsjettet 2015.
7. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4. – 5. februar 2015 på
Gardermoen
8. Ansettelses- og arbeidsreglement, samt prosedyrer ved ansettelser i Agdenes
kommune ble delt ut i møtet.
Kommentar til pkt. 7:
Ingen av utvalgets medlemmer ønsker å delta.
Følgende forslag til tillegg til innstillingen ble fattet:
Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. ansattelser i Agdenes kommune.
- Får kommunen tak i kvalifiserte personer når det lyses ut ledige stillinger i
Agdenes kommune ?
- Hvordan vektlegges ansienitet ved utvidelse av stillinger ?
Orienteringen gis i kontrollutvalgets møte 15. mars 2015.
Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. ansattelser i Agdenes kommune.
- Får kommunen tak i kvalifiserte personer når det lyses ut ledige stillinger i
Agdenes kommune ?
- Hvordan vektlegges ansienitet ved utvidelse av stillinger ?
Orienteringen gis i kontrollutvalgets møte 15. mars 2015.

Sak 037/14 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
04.12.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Samling for kontrollutvalg 15. oktober på Quality Panorama Hotel, Tiller
Fylkesmannen hadde et innlegg om tilsynsordningen i kommunene og samarbeidet
med kontrollutvalgene/sekretariat
Anders Berg-Olsen, Handelshøyskolen i Trondheim, Hvordan kan kontrollutvalget
forebygge korrupsjon?
Kontrollutvalgsleder Ola Huke, Melhus, og Johan G. Foss, Frøya, hadde innlegg
henholdsvis om politiker og kontrollutvalgsmedlem, og hva bør det legges vekt på
ved opplæring av nye medlemmer til kontrollutvalget (jf. ny valgperiode).
Nestleder i kontrollutvalget Malvik, Per-Arild Lyng og ordfører Terje Granmo hadde
innlegg om sin opplevelse av høringen vedr. Malvik Biogass AS.
Invitasjon fra kontrollutvalget i Hemne kommune
Kontrollutvalget i Agdenes kommune har mottatt en invitasjon til et
samarbeidsprosjekt om selskapskontroll med Hamos forvaltning IKS, oppstart av
selskapskontrollen er berammet til tidlig vår 2015.

Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget tar invitasjonen til orientering. Kontrollutvalget vil konsentrere seg
om en felles selskapskontroll med Bomvegselskaper slik utvalget har gitt uttrykk for
tidligere og takker nei til invitasjoenen fra Hemne kontrollutvalg.

Vedtak:
Invitasjon fra kontrollutvalget i Hemne kommune
Kontrollutvalget tar invitasjonen til orientering. Kontrollutvalget vil konsentrere seg
om en felles selskapskontroll med Bomvegselskaper slik utvalget har gitt uttrykk for
tidligere og takker nei til invitasjoenen fra Hemne kontrollutvalg.

