Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune
Møtedato/tid:

09.06.2015 kl. 09:00 – 10:30

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

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

Forfall:

Astrid Skretting, nestleder

Møtende
varamedlemmer:

Egil Øyangen, 1. Vara for Skretting

Andre møtende:

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

Saker til behandling:

018/15 - 024/15

Arkivsak:

15/81

Saksliste
018/15
019/15
020/15
021/15
022/15
023/15
024/15

Godkjenning av protokoll fra møte 05.05.2015
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Evaluering og rapportering - valgperioden 2011-2015
Forslag til møteplan for 2. halvår 2015
Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Referatsaker
Eventuelt

Sak 018/15 - Godkjenning av protokoll fra møte 05.05.2015
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
09.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.05.2015 godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.05.2015 godkjennes.

Sak 019/15 - Bestilling av forvaltningsrevisjon
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
09.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014 og bestiller et
forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på eiendomsforvaltning i Agdenes
kommune.
Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 250 timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til
kontrollutvalgets sekretariat innen 20.mai 2016.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget.

Protokoll
Innspill til revisjonen:
Utviklingspotensialet for bygningene for å gi bedre tjenestetilbud til innbyggerne.
Er det mulig å ta med uteområdene/parkanleggene?
Kommunen gjør for tiden egne vurderinger av sin bygningsmasse gjennom
prosjektet «Framtidas omsorg».
Kontrollutvalget ønsker en prosjektplan fremlagt på sitt første møte etter sommeren.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014 og bestiller et
forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på eiendomsforvaltning i Agdenes
kommune.
Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 250 timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til
kontrollutvalgets sekretariat innen 20.mai 2016.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget.

Sak 020/15 - Evaluering og rapportering - valgperioden 2011-2015
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
09.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til rapport for valgperioden 20112015 basert på innspill gitt i møtet.

Protokoll
Kontrollutvalget diskuterte punktene i saksfremlegget og kom med innspill til
rapporten som skal utarbeides.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til rapport for valgperioden 20112015 basert på innspill gitt i møtet.

Sak 021/15 - Forslag til møteplan for 2. halvår 2015
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
09.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2015:
August September Oktober November Desember
2.
21.
18.
16.
19.
16.
7.
11. 18.
9.
25.
Kontrollutvalget
6.
17.
Kommunestyret
Formannskapet

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

Protokoll
Det første møtet etter sommeren settes til 30. september (onsdag)

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2015:
August September Oktober November Desember
2.
21.
18.
16.
19.
16.
7.
11. 18.
9.
25.
Kontrollutvalget
30.
17.
Kommunestyret
Formannskapet

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

Sak 022/15 - Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
09.06.2015

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 orientering og vedtar plan for videre oppfølging slik det fremgår
av dokumentet ”Saker for videre oppfølging”.

Protokoll
Kontrollutvalget avventer oppfølging av Kst.sak 22/14 Rapport fra selskapskontroll i
Trønderenergi AS til ny valgperiode. Utvalget synes det er viktig at fremlegging av
eierskapsmeldingen skjer tidlig i valgperioden slik at kommunestyremedlemmene blir
kjent med eierskapene Agdenes kommune har.
Kontrollutvalget oversender en oversikt vedr. investeringer inntatt i budsjett og
handlingsplan i valgperioden 2011-2015. I tilegg har kontrollutvalget gitt
kommunestyret noen innspill knyttet til investeringsprosjekter. Oversikt med innspill
oversendes kommunestyret.

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 orientering og vedtar plan for videre oppfølging slik det fremgår
av dokumentet ”Saker for videre oppfølging”.
Kontrollutvalget oversender oversikt og innspill til kommunestyret vedr.
investeringer inntatt i budsjett og handlingsplan i valgperioden 2011-2015.

Sak 023/15 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
09.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Protokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS.
2. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS.
3. Tilbakemeldingsbrev fra Revisjon Midt-Norge IKS til Agdenes kommune vedr.
årsrevisjon 2014.
4. Hvis flertallet i bystyret har jevnlige planleggingsmøter for å planlegge hva de
skal mene i fellesskap, må administrasjonen holde seg langt unna.
5. Bare kommunestyret og kontrollutvalget har myndighet til å sette i verk
granskinger i Kommune Norge.
6. Ordfører har en selvstendig plikt til å vurdere om saker er tilstrekkelig forberedt
til å bli behandlet. Men når sakene først er på sakslisten har ordfører ingen
myndighet til å fjerne dem igjen.

7. Et politisk utvalg kan ikke samles til utvidet gruppemøte for å unngå å diskutere
en sak i offentligheten.
8. Sivilombudsmannens uttalelse vedr. møteoffentlighet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 024/15 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Ingen saker.

Vedtak:
Ingen vedtak.

Møtedato
09.06.2015

Saknr

Gjennomgang av investeringsbudsjettene i handlingsplan
Kommunestyreperioden 2011-2015
KU har listet opp de tiltak som ikke har blitt utført i det budsjettår det var avsatt, samt de tiltak som
har fått betydelig høyere kostnadsramme enn først budsjettert.

Budsjett
år
Tiltak
2012 Utfyllingsområder overskuddsmasse
Kanal Selvleiret/Berganesset

Avsatt
beløp
1 mill

År
ferdig

2012

Utbygging Lensvik Barnehage

3.5 mill

2013

2013 Bom/adgangskontroll industrikai Selva

125.000

Ikke utført

2013 Sikringsarbeider Sandabekken

750.000

Ikke utført

2013 Nødstrømsaggregat Hamnahaugen

1.3 mill

2014

2013 Bygging av 2 nye høydebasseng

11 mill

2014

IKT – hovedoppgradering i 2015

1.5 mill

Beløp øket til 2 mill
i 14 og 3.5mill i 15

6.2 mill

Beløp øket til 8 mill
i 14. Brukt 10+ mill

2013

2013 Ny hurtigbåtkai

Kommentarer
Ikke utført

Beløp øket til 5.4
mill i 2013.
Brukt 6.6 mill

Brukt 14 mill

Agdenes Kommune har også i denne kommunestyreperioden gjennomført flere større
investeringstiltak med godt resultat. Men KU mener det er uheldig at enkelte tiltak drar ut i tid og
flyttes over på neste års budsjett. Hva og hvem avgjør hva som skal prioriteres i inneværende år...?
Flere større kostnadsøkninger gjør også at KU oppfordrer høstens nye kommunestyre til være mere
opptatt av å få kvalitetssikret tallgrunnlagene ved vedtak av nye investeringstiltak.
Med bakgrunn i inneværende periodes erfaringer vil KU dessuten oppfordre kommunestyret til å
vurdere følgende:
Bør det regelmessig gjennom året være en gjennomgang av hvilke tiltak som står på vent og ut i
fra det involvere kommunestyre eller formannskap i prioritering ?
Har kommunen tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å gjennomføre planlagte
investeringstiltak ?

Agdenes Kontrollutvalg, 09.06.2015

