Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune
Møtedato/tid:

27.02.2012 kl. 09:00 – 10:00

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Sivert Arne Selvli, leder
Martin Vatn

Forfall:

Susanne Nilsen, nestleder
John Arne Selven
Per Arne Brevik
Mari Elin D. Sterten, 2. vara

Møtende
varamedlemmer:

Egil Øyangen, 1. vara
Turid Braa, 3. vara
Nils Olav Eriksen, 4. vara

Andre møtende:

John Ola Selbekk, rådmann (sak 1,5,2 )
Oddvar Indergård, ordfører (sak 1,5,2)
Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

001/12 - 007/12

Arkivsak:

11/303

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte
Saksliste
001/12
002/12
003/12
004/12
005/12
006/12
007/12

Godkjenning av protokoll fra møte den 05.12.2011
Orientering til kontrollutvalget vedr. Åpenhetsindeksen 2011
Tilsynsrapport - orientering til kontrollutvalget
Referatsaker
Orientering om aktuelle saker
Kontrollutvalgets årsmelding 2011
Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1-5-2-3-4-6-7

Sak 001/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 05.12.2011
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
27.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.12.2011 godkjennes.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.12.2011 godkjennes.

Sak 002/12 - Orientering til kontrollutvalget vedr. Åpenhetsindeksen
2011
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
27.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Protokoll
John Ola Selbekk, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
1. Postjournal på Internett
Postlister publiseres på hjemmesiden, dokumenter må bestilles fra kommunen enten
via telefon eller pr. e-post. Tidligere ordning med at man kunne krysse av i postlisten
for dokumenter man ønsket og få tilsendt disse pr. e-post er fjernet pga for stort
ressursbruk på dette arbeidet.
2. Søkefunksjon i nettjournalen
Pr. i dag er dette ikke mulig, rådmannen var ikke sikker på om dette lar seg gjøre i den
nye versjonen av saksbehandlingssystemet som kommunen bruker.
3. Informasjon om offentleglova
Det ligger ikke ut informasjon på kommunenes hjemmesider vedr. allmennhetens
innsynsrett etter offentleglova.
4. Har kommunen klikkbare møtedokumenter
Saksdokumenter fra 2009 og frem til i dag ligger på kommunens hjemmeside.
5. Kontaktopplysninger til politikere
Politikernes navn, telefon og e-postadresse ligger på kommunes hjemmeside.
6. Ytringsfrihet
Agdenes kommune har ikke et eget arbeidstakerreglement, ansatte kan uttale seg fritt,
men må forholde seg til lov og forskrift.
7. Reglementsfestet taushetsplikt bak lukkede dører
Agdenes kommune har vedtatt et reglement for kommunestyret, formannskap og
hovedutvalg (sak 5/2009 11.02.2009). Når det gjelder taushetsplikt skal lov og
forskrift anvendes.
Taushetsplikten som nevnes i avisartikkelen og undersøkelsen gjelder ansattes
underskrift på et skjema ved ansettelse, og som gjelder taushetsplikt etter lov og
forskrift.

Følgende omforent forslag ble fremmet:
Kontrollutvalget ønsker en sak om åpne/lukkede møter på sitt møte 30. april.
Vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en sak om åpne/lukkede møter på sitt møte 30. april.

Sak 003/12 - Tilsynsrapport - orientering til kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
27.02.2012

Saknr

Møtedato
27.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 004/12 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Brev til Agdenes kommune vedr. kontrollutvalgets vedtak i sak 34/2011, samt svar fra
Agdenes kommune v/ordfører.
2. Engasjementsbrev revisjon, brev fra Revisjon Midt-Norge til Agdenes kommune.
3. Kommunene budsjetterer med altfor lave kostnader til pensjon i de neste årene, viser
beregninger som AON Grieg har gjort (vedlegg 5, 6 og 7). Kommunal Rapports nettavis
20.01.2012.
4. Boutgiftene til leietakere som får statlig bostøtte og bor i kommunale boliger har økt med
8 prosent på to år. Kommunal Rapports nettavis 26.01.2012.
5. Kommunene blir presset til å bruke statlige institusjoner, ifølge ny rapport fra NIBR og
Telemarksforskning. Kommunal Rapports nettavis 26.01.2012.
6. De største sektorene skjermes i årets budsjetter, viser ny undersøkelse fra KS. Nesten
halvparten budsjetterer med dårligere resultat. Kommunal Rapports nettavis 18.01.2012.
7. Hvor godt rustet er din kommune er for uforutsette hendelser? DSBs
”Kommuneundersøkelsen”, Kommunal Rapports nettavis 09.02.2012
8. Muntlig orientering i møtet fra oppdragsansvarlig sekretær, om forbruk av tid sekretariats
tjenester 2011
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 005/12 - Orientering om aktuelle saker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
27.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Protokoll
Formannskapet 25. januar 2012, Vindkraft i Agdenes
På formannskapets møte 25. januar ble det i møteprotokollen, under merknader, opplyst om at
Agdenes kommune ber TrønderEnergi om å avslutte videre planarbeid/utredning med
bakgrunn i fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag.
Kontrollutvalgets leder har i ettertid fått flere henvendelser fra innbyggere i kommunen.
Oddvar Indergård, ordfører, orienterte om bakgrunnen for merknaden i formannskapets
protokoll og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget ba ordfører om at saken legges frem for kommunestyret for behandling.
Ordfører setter opp saken til kommunestyrets møte i mars 2012.
Ingen vedtak.
Vedtak:
Ingen vedtak.

Sak 006/12 - Kontrollutvalgets årsmelding 2011
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
27.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2011 og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2011 til orientering.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2011 og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2011 til orientering.

Sak 007/12 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
27.02.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Protokoll
Sakspapirer til kontrollutvalget fra Agdenes kommune
Kontrollutvalgets medlemmer ser at det er hensiktsmessig at alle medlemmer får tilsendt alle
saksdokumenter til alle utvalg i kommunen.
Forfall til kontrollutvalgets møter
Forfall meldes sekretariatet i god tid slik at vara får anledning til å forberede seg til møtet.
For øvrig bes kontrollutvalgets medlemmer om å merke seg den vedtatte møteplanen for 1.
halvår 2012 (vedtatt på kontrollutvalgets møte 5. desember 2011 i sak 33/2011).
Sekretariatet bes om å sende ut sakspapirer til alle varamedlemmer som har oppgitt en e-post
adresse.
Vedtak:
Sekretariatet bes om å sende ut sakspapirer til alle varamedlemmer som har oppgitt en e-post
adresse.

