Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune
Arkivsak:

14/55

Møtedato/tid:

08.05.2014, kl. 09:30

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen

Møtedeltakere:

Per Bjarne Bonesvoll
Ann Karin Haugen
Helge A. Halvorsen
Martin E. Martinsen
Ingebrigt Stensås, vara for Kjønnås

Forfall:

Gjertrud Kjønnås

Andre møtende:
Kopi:

Varamedlemmer
Ordfører
Rådmann
Revisjon Midt-Norge IKS

Tilleggssakliste
017/14

Bestilling av forvaltningsrevisjon - Offentlige anskaffelser

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Eva J. Bekkavik på telefon 468 51
950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 02.05.2014

Per Bjarne Bonesvoll (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
konsek, Konsek

Bestilling av forvaltningsrevisjon - Offentlige anskaffelser
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Saksbehandler:
Arkivkode:
Arkivsaknr.:

Møtedato
08.05.2014

Saksnr
017/14

Eva J. Bekkavik
216, &58,
14/48-4

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014 og bestiller en
forvaltningsrevisjon med fokus på offentlige anskaffelser i Midtre Gauldal kommune.
Forvaltningsrevisjonen gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 270 timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til
kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2014.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget.

Vedlegg

Melding om politisk vedtak - forvaltningsrevisjon offentlige
anskaffelser

Saksutredning

Med bakgrunn i Kontrollutvalgets henvendelse til Kommunestyret, datert
28.03.2014, og Kommunestyrets vedtak i sak 17/14 legger kontrollutvalgets
sekretariat frem en sak vedr. bestilling av en forvaltningsrevisjon med fokus på
Offentlige anskaffelser i Midtre Gauldal kommune.
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 17/14 Forvaltningsrevisjon - offentlige
anskaffelser:
Kommunestyret gir sin tilslutning til at kontrollutvalget bestiller en
forvaltningsrevisjon i 2014 med fokus på offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Med bakgrunn i Kontrollutvalgets henvendelse til Kommunestyret og
Kommunestyrets vedtak i sak 17/14 legger kontrollutvalgets sekretariat frem en sak
vedr. bestilling av en forvaltningsrevisjon med fokus på Offentlige anskaffelser i
Midtre Gauldal kommune.
Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på inntil 270 timer.
Kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til
kontrollutvalgets sekretariat innen 31.12.2014.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp forvaltningsrevisjonen på
vegne av utvalget.

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Kongensgate 9 4. etg. Postuttak
7004 Trondheim
Att. Eva J Bekkavik
Melding om vedtak
Deres ref:
14/48-2

Vår ref
2014/901-4

Dato
29.04.2014

Forvaltningsrevisjon - offentlige anskaffelser
Vedlagt følger vedtak i K-sak 17/14.

Med hilsen

Margret Innset Buberg
saksbehandler

Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00

Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Saksframlegg

Arkivnr. 601
Utvalg
Kommunestyret

Saksnr. 2014/901-2
Utvalgssak
Møtedato
17/14
28.04.2014
Saksbehandler: Margret Innset Buberg

Forvaltningsrevisjon - offentlige anskaffelser

Dokumenter i saken:
1 I Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Forvaltningsrevisjon - offentlige anskaffelser
2 S Forvaltningsrevisjon - offentlige anskaffelser
Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal har vurdert hvilke områder det skal settes i gang
forvaltningsrevisjon i 2013. Viser til saksframlegg samt vedtak i kontrollutvalget 190314 som følger
vedlagt.
Kotrollutvalgets innstilling
Kommunestyret gir sin tilslutning til at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon i 2014 med
fokus på offentlige anskaffelser.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2014
Harald Rognes fremmet på vegne av Bygdelista følgende forslag:
Kommunestyret ber kontrollutvalget i Midtre Gauldal foreta en undersøkelse/gi rapport med en
dypere analyse av de utviklingstrekk vi ser for pengebruken særlig for hovedutvalg HO/KO i lys av
interpellasjon til kommunestyret 270114 og de opplysninger/spørsmål som har fremkommet i denne
anledning.
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Hvis kontrollutvalget trenger tilgang på budsjettmidler for å gjennomføre undersøkelsen og gi
rapport, ber kommunestyret om rask tilbakemelding og estimat om nødvendig bevilgning og antatt
tidsforbruk på omsøkte undersøkelse.
Det ble foretatt alternativ votering mellom kontrollutvalgets tilråding og Bygdelistas forslag.
Bygdelistas forslag fikk 9 stemmer og falt.
Jorid Bjørnevold fikk permisjon og forlot møtet.
Aine Reppe fikk permisjon og forlot møtet.
Vedtak
Kommunestyret gir sin tilslutning til at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon i 2014 med
fokus på offentlige anskaffelser.
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