Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune
Møtedato/tid:

06.09.2012 kl. 16:00 – 19:00

Møtested:

Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Jomar Aftret, leder
Ivar Skei, nestleder
Britt Hukkelås
Bjørn Lervold
Johan L. Borgen

Forfall:
Møtende
varamedlemmer:
Andre møtende:

Jarle Martin Gundersen, ordfører (sak 25-27)
Olaf Løberg, rådmann (sak 25-26)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling:

025/12 - 033/12

Arkivsak:

12/122

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte
Saksliste
025/12
026/12
027/12
028/12
029/12
030/12
031/12
032/12
033/12

Godkjenning av protokoll fra møte den 21.06.2012
Orientering fra rådmannen vedr. brannsikringstiltak
Orienteringer fra ordfører vedr. gebyrsatsene til Envina IKS
Forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring - Prosjektplan
Budsjettkontroll pr. 20.08.2012
Forslag til økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 for
kontrollutvalget
Orientering om aktuelle saker
Referatsaker
Eventuelt

Sak 025/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 21.06.2012
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
06.09.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.06.2012 godkjennes.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.06.2012 godkjennes.

Sak 026/12 - Orientering fra rådmannen vedr. brannsikringstiltak
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
06.09.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Protokoll
Kontrollutvalgets møte ble lukket med hjemmel i Kommunelovens § 77 nr. 8 og § 31 nr. 3,
samt Forvaltningslovens § 13 1. ledd nr. 1
Rådmann Olaf Løberg orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets møte ble åpnet igjen etter vedtak i saken.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 027/12 - Orienteringer fra ordfører vedr. gebyrsatsene til Envina
IKS
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
06.09.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.
Protokoll
Ordfører Jarle Martin Gundersen, som også er representantskapets leder i Envina IKS,
orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Envina IKS sine gebyrsatser skal ikke inn i Klæbu kommunes betalingsregulativ, dette vil det
bli rettet på ved neste revidering av betalingsregulativet. Gebyrsatsene for renovasjon finner
man ved å gå inn på hjemmesidene til Envina IKS.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.

Sak 028/12 - Forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring Prosjektplan
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
06.09.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene revisjonen har skissert i prosjektplanen.
Protokoll
En forvaltningsrevisjon med fokus på spesialundervisning ble gjennomført i 2007 i Klæbu
kommune, følgende hovedproblemstilling ble besvart:
Har Klæbu kommune tilfredsstillende rutiner og praksis i forhold til vurdering, vedtak og
oppfølging av spesialundervisning.
Kontrollutvalget har merket seg at spesialundervisning er å forstå som et eget tiltak innenfor
tilpasset opplæring (prosjektplanen side 3, 4. avsnitt, siste setning). Revisjon Midt-Norge IKS
sier i prosjektplanen at de har funnet rom innenfor prosjektets ressurser til også å gjøre en
vurdering om kommunen har tilfredsstillende rutiner og system for å kvalitetssikre at slik
undervisning blir gitt i tråd med regelverket.
Kontrollutvalget mener at problemstillingene som revisjonen har skissert i prosjektplanen vil
dekke de innspill som kontrollutvalget ga revisor under behandling i utvalgets sak 18/12
(møte 21.06.2012)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene revisjonen har skissert i prosjektplanen.

Sak 029/12 - Budsjettkontroll pr. 20.08.2012
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
06.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2012 til orientering.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Saknr

Vedtak:
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2012 til orientering.

Sak 030/12 - Forslag til økonomiplan 2013-2016 med budsjett for
2013 for kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
06.09.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter
følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en netto
ramme på kr 985.890,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget, vedtas.
Protokoll
Kontingent Forum for kontroll og tilsyn ble justert på årsmøtet i juni 2012, ny kontingent er
satt til kr. 3.500,- for kommuner/sekretariat med 5.000 -20.000 innbyggere.
Budsjettet kan etter dette spesifiseres som følger:
Tekst
Møtegodtgjørelse, tapt arb.fortj., arb.giver.avg.
Aviser, tidsskrifter
Kontingent
Kurs/konferanser inkl. overnatting
Reise og kostutgifter
Kjøp av utredninger/evt andre oppdrag
Kjøp fra sekretariat kontrollutvalg
Sum kontrollutvalg
Kjøp fra Revisjon Midt-Norge IKS *

Sum kontrollutvalg og revisjon

Budsjett 2013 Budsjett 2012
50 000
2 500
3 500
24 000
9 000
30 000
208 000
327 000
659 000

45 000
2 500
3 390
26 500
9 000
30 000
204 000
320 390
627 000

986 000

947 390

Innstillingen med endring i kontingent FKT ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter
følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en netto
ramme på kr 986.000,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget, vedtas.

Budsjettet spesifiseres som følger:
Tekst

Budsjett 2013 Budsjett 2012

Møtegodtgjørelse, tapt arb.fortj., arb.giver.avg.
Aviser, tidsskrifter
Kontingent
Kurs/konferanser inkl. overnatting
Reise og kostutgifter
Kjøp av utredninger/evt andre oppdrag
Kjøp fra sekretariat kontrollutvalg
Sum kontrollutvalg
Kjøp fra Revisjon Midt-Norge IKS *

Sum kontrollutvalg og revisjon

50 000
2 500
3 500
24 000
9 000
30 000
208 000
327 000
659 000

45 000
2 500
3 390
26 500
9 000
30 000
204 000
320 390
627 000

986 000

947 390

Sak 031/12 - Orientering om aktuelle saker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
06.09.2012

Saknr

Møtedato
06.09.2012

Saknr

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

Sak 032/12 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Vedtakskontroll Kommunestyret, formannskapet, Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og
fritid og Utvalg for helse og omsorg.
2. Svarbrev fra Klæbu kommune på revisjonens tilbakemelding etter årsrevisjon 2011.
3. Kommunene har søkt om 180 millioner kroner til å etablere det døgnåpne øyeblikkelig
hjelp-tilbudet i samhandlingsreformen. Det er 50 millioner mer enn budsjettert.
4. Vedlikeholdsutgiftene i Kommune-Norge er nå lavere enn i 2008, viser nye tall.
5. Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane slår fast at et gruppeledermøte skal være et åpent møte
der presse og andre kan være til stede.
6. Bystyreveteran i Tromsø nekter å surfe på den kommunale nettbrettbølgen, og får støtte av
jusprofessor.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 033/12 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
06.09.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Protokoll
Samling for kontrollutvalg i regi av KonSek Midt-Norge IKS
Tirsdag 6. november 2012 på Quality Hotel Panorama på Tiller. Invitasjon med tema vil bli
sendt ut til alle kontrollutvalgsmedlemmer i IKS-samarbeidet medio oktober.
Vedtak:
Ingen vedtak.

