Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune
Møtedato/tid:

01.03.2012 kl. 16:00 – 20:15

Møtested:

Rådhuset, møterom 241

Møtende medlemmer:

Jomar Aftret, leder
Ivar Skei, nestleder (sak 1,2,3,5)
Britt Hukkelås (sak 1,2,3,5,4)
Bjørn Lervold
Johan L. Borgen

Forfall:
Møtende
varamedlemmer:
Andre møtende:

Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 1,2,3 )
Olaf Løberg, rådmann (sak 1 og 2)
Frode Haugskott, økonomisjef (sak 1 og 2 )
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling:

001/12 - 008/12

Arkivsak:

12/1

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte
Saksliste
001/12
002/12
003/12
004/12
005/12
006/12
007/12
008/12

Godkjenning av protokoll fra møte den 14.12.2011
Orientering fra rådmannen vedr. regnskapsavleggelsen for 2011
Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten
Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse
Kontrollutvalgets årsmelding 2011
Orientering om aktuelle saker
Referatsaker
Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1-2-3-5-4-6-7-8

Sak 001/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 14.12.2011
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
01.03.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.12.2011 godkjennes.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.12.2011 godkjennes.

Sak 002/12 - Orientering fra rådmannen vedr. regnskapsavleggelsen
for 2011
Møtedato
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Saknr

01.03.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Protokoll
Olav Løberg, rådmann, og Frode Haugskott, økonomisjef, orienterte og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget. Pensjonsforpliktelsen er en stor utfordring for Klæbu kommune.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 003/12 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten
Møtedato
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Saknr

01.03.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Barnevernstjenesten” til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende punkter i rapporten:
- Tilstrekkelig opplæring av alle ansatte i saksbehandlingssystemet Familia.
- Gi god informasjon til samarbeidspartnerne hva man kan forvente å få og hva
som faktisk er mulig å gi av informasjon fra barnevernet sin side.
- Gi samarbeidspartnerne kunnskap om sin egen taushetsplikt, slik at
barnevernet kan være trygge på at den informasjonen de gir blir håndtert på en
ordentlig måte.
- Sette inn tiltak som kan bedre samarbeidet når barnevernet møter barnehager
med foreldre til stede.
- Se på mulighetene for å knytte noen kontakter også mot frivillige
organisasjoner.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om
hvordan punktene er fulgt opp innen 31. oktober 2012.

Protokoll
Frode Singstad, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors arbeid
og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Sekretariatet informerte om at første setning i innstillingen var uteglemt:
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
Følgende omforent forslag ble fremmet i punkt 2:
1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende punkter i rapporten:
- Tilstrekkelig opplæring av alle ansatte i saksbehandlingssystemet Familia.
- Gi god informasjon til samarbeidspartnerne om hva man kan forvente å få og
hva som faktisk er mulig å gi av informasjon fra barnevernet sin side.
- Sette inn tiltak som kan bedre samarbeidet når barnevernet møter andre
fagpersoner med foreldre til stede.
- Se på mulighetene for å knytte kontakter også mot frivillige organisasjoner.
Innstillingen med endring i punkt to samt uteglemt første setning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Barnevernstjenesten” til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp følgende punkter i rapporten:
- Tilstrekkelig opplæring av alle ansatte i saksbehandlingssystemet Familia.
- Gi god informasjon til samarbeidspartnerne om hva man kan forvente å få og
hva som faktisk er mulig å gi av informasjon fra barnevernet sin side.
- Sette inn tiltak som kan bedre samarbeidet når barnevernet møter andre
fagpersoner med foreldre til stede.
- Se på mulighetene for å knytte kontakter også mot frivillige organisasjoner.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om
hvordan punktene er fulgt opp innen 31. oktober 2012.

Sak 004/12 - Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse
Møtedato
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Saknr

01.03.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar overordnet analyse for Klæbu kommune til orientering. Utvalget ber
sekretariatet om å ta med innspillene og kommentarene som er fremkommet i møtet i det
videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. Basert på den overordnede analysen og
innspillene som er kommet i møtet, vil kontrollutvalget i sitt neste møte foreslå en plan for
forvaltningsrevisjon for Klæbu kommune for 2012-2013, som legges frem for endelig
behandling i kommunestyret.

Protokoll
Kontrollutvalget v/leder, nestleder og sekretær ønsker å stille i et møte hos begge
hovedutvalgene for å invitere til diskusjon om mulige fokusområder til forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalgets leder, nestleder og sekretær ber om et kontaktmøte med ordfører og
rådmann for diskusjon om mulige fokusområder til forvaltningsrevisjon.
Mulige møter i utvalgene: Helse og omsorg 8. mars. Kultur, idrett og fritid 7. mars.
Formannskapet 8. mars og 22. mars.
Kontrollutvalgets sekretær tar kontakt med utvalgslederne og hører om det lar seg gjøre å få
til et dialogmøte vedr. forvaltningsrevisjon.
Vedtak:
Kontrollutvalgets sekretær tar kontakt med utvalgslederne og hører om det lar seg gjøre å få
til et dialogmøte vedr. forvaltningsrevisjon.

Sak 005/12 - Kontrollutvalgets årsmelding 2011
Møtedato
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Saknr

01.03.2012

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 006/12 - Orientering om aktuelle saker
Møtedato
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Protokoll
Ingen saker.
Vedtak:
Ingen vedtak.

01.03.2012

Saknr

Sak 007/12 - Referatsaker
Møtedato
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Saknr

01.03.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Engasjementsbrev revisjon, brev fra Revisjon Midt-Norge til Melhus kommune.
2. De største sektorene skjermes i årets budsjetter, viser ny undersøkelse fra KS. Nesten
halvparten budsjetterer med dårligere resultat. Kommunal Rapports nettavis
18.01.2012.
3. 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.
4. 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.
5. Kommunene blir presset til å bruke statlige institusjoner, ifølge ny rapport fra NIBR
og Telemarksforskning. Kommunal Rapports nettavis 26.01.2012.
6. Hvor godt rustet er din kommune er for uforutsette hendelser? Slå opp i DSBs
«Kommuneundersøkelsen», som kommunal-rapport.no har fått tilgang til.
7. Muntlig orientering i møtet fra oppdragsansvarlig sekretær, om forbruk av tid
sekretariatstjenester 2011
8. Brev fra kontrollkomiteen i Trondheim kommune vedr. selskapskontroll av Trøndelag
Brann- og redningstjeneste IKS (utdelt i møtet).
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 008/12 - Eventuelt
Møtedato
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Protokoll
Ingen saker.
Vedtak:
Ingen vedtak.

01.03.2012

Saknr

