Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune
Møtedato/tid:

19.06.2012 kl. 09:30 – 11:00

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Per Bjarne Bonesvoll, leder
Gjertrud Kjønnås, nestleder
Helge A. Halvorsen
Martin E. Martinsen

Forfall:

Ann Karin Haugen

Møtende
varamedlemmer:

Jorunn S. Haugen, vara for Ann Karin Haugen

Andre møtende:

Erling Lenvik, Ordfører (sak 21-22)
Stine Skårvold, leder Utvalg for oppvekst og kultur (sak 20-21-22)
Jorid E. Bjørnevold, leder Utvalg for helse og omsorg (sak 20-21-22)
Knut Dukane, rådmann (sak 20-21)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

020/12 - 025/12

Arkivsak:

12/99

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte
Saksliste
020/12
021/12
022/12
023/12
024/12
025/12

Godkjenning av protokoll fra møte den 03.05.2012
Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse
Referatsaker
Plan for selskapskontroll 2012-2013
Forslag til møteplan for 2. halvår 2012
Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 20 – 21 – 23 – 22 – 24 - 25

Sak 020/12 - Godkjenning av protokoll fra møte den 03.05.2012
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2012 godkjennes.
Protokoll
Innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.2012 godkjennes.

Sak 021/12 - Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
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 Midtre Gauldal kommune for 2013-2014, som legges
frem for endelig behandling i kommunestyret.
Protokoll
Ordfører, utvalgsleder oppvekst og kultur, utvalgsleder helse og omsorg samt rådmann, kom
med gode innspill til fokusområder på forvaltningsrevisjon. Områder som ble diskutert:
Arkiv/informasjonssikkerhet, Interkommunalt samarbeid, utleieboliger, omdømme og
omdømmebygging, kommunens eiendomsmasse. Oppvekst: kvalitet, ressursbruk i forhold til
kvalitet og resultater. Helse og omsorg: Hva gir rett til: sykehjemsplass, antall timer med
hjemmehjelp, hvor ligger man i forhold til andre kommuner, hvordan skal man organisere seg
i forhold til kostnadsutviklingen. Hva gir rasjonell drift.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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 Midtre Gauldal kommune for 2013-2014, som legges
frem for endelig behandling i kommunestyret.

Sak 022/12 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1.
2.
3.
4.

Tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2011 fra revisor til Midtre Gauldal kommune.
Generalforsamlinger og representantskap i kommunalt eide selskaper.
Forum for Kontroll og Tilsyn, medlemsbrev 1-2012
Regjeringen har lagt frem en lovproposisjon med forslag til endringer i bl.a.
kommuneloven.
5. Åpne møter i kontrollutvalg og kommunale foretak. KRD pressemelding 25.05.2012.
6. Mer bevisste skoleeiere. Kommunal Rapports nettavis 10.05.2012.
7. Psykiske problemer årsak til at elever slutter på skolen. Kommunal Rapports nettavis
21.05.2012.
8. Kommunesektorens skatteinntekter i år blir 2,3 milliarder kroner høyere enn antatt, tror
Finansdepartementet. Kommunal Rapports nettavis 15.05.2012
9. Stemmer budsjettet med virkeligheten. Kommunal Rapports nettavis 16.05.2012.
10. Så mye mer får din kommune neste år. Kommunal Rapports nettavis 16.05.2012.
11. To av tre kommuner vokser. Kommunal Rapports nettavis 18.05.2012
12. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har gjennomført en forvaltningsrevisjon på Gauldal skoleog kultursenter. Rapporten legges frem for kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune til
orientering.
Kommentarer til punktene:
Pkt: 9
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. kommunens budsjett for 2012.
Forbruk i forhold til budsjett, på alle områder.
Pkt: 12
Sekretariatet kontakter rådmannen vedr. rapporten, rapport oversendes hvis ønskelig fra
rådmannen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 023/12 - Plan for selskapskontroll 2012-2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende
prioriterte prosjekter/selskaper:
1. Eierstyring og nettvirksomhet i TrønderEnergi AS
2. Envina IKS
3. Gauldal Brann og Redning IKS
4. System og praksis for eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det
finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll.
4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven
§ 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for
eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter.
Protokoll
Ordfører orienterte kort om eierstrategiarbeidet i kommunen, den er under utarbeidelse, men
ikke en prioritert oppave.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar utkast til plan for selskapskontroll og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for 2012-2013, med følgende
prioriterte prosjekter/selskaper:
1. Eierstyring og nettvirksomhet i TrønderEnergi AS
2. Envina IKS
3. Gauldal Brann og Redning IKS
4. System og praksis for eierstyring
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det
finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll.
4. I selskaper med dominerende offentlig eierskap som ikke omfattes av kommuneloven
§ 80 skal kommunens eierrepresentanter reise spørsmål om hjemling av innsynsrett for
eiernes kontrollorganer i selskapets vedtekter.

Sak 024/12 - Forslag til møteplan for 2. halvår 2012
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2012:

Kommunestyret
Formannskapet
Kontrollutvalget

August September Oktober November
27.
24.
29.
12.
6.

11.

Desember
10.

29.

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2012:

Kommunestyret
Formannskapet
Kontrollutvalget

August September Oktober November
27.
24.
29.
12.
6.

11.

Desember
10.

29.

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

Sak 025/12 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Protokoll
E-post adresser:
Kontrollutvalget ønsker fortsatt å få tilsendt sakspapirer o.l. til de private e-postadressene
sine.
Vedtak:
Ingen vedtak.

