Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune
Møtedato/tid:

16.10.2014 kl. 09:30 – 11:30

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

Per Bjarne Bonesvoll
Ann Karin Haugen
Helge A. Halvorsen
Martin E. Martinsen

Forfall:

Gjertrud Kjønnås

Møtende
varamedlemmer:

Ingebrigt Stensås, vara for Kjønnås

Andre møtende:

Stein Roar Strand, enhetsleder Eiendom og kommunalteknikk
(sak 26)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge
IKS

Saker til behandling:

025/14 - 031/14

Arkivsak:

14/107

Saksliste
025/14
026/14
027/14
028/14
029/14
030/14
031/14

Godkjenning av protokoll fra møte den 26.06.2014
Orientering til kontrollutvalget vedr. Midtre Gauldal kommunes
eierforhold i vannverkene
Plan for selskapskontroll 2015 - 2016
Budsjettkontroll pr. 20.09.2014
Forslag til økonomiplan 2015-2018 med budsjett for 2015 for
kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt

Sakene ble behandlet I følgende rekkefølge: 26-25-27-28-29-30-31

Sak 025/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 26.06.2014
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.10.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.06.2014 godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.06.2014 godkjennes.

Sak 026/14 - Orientering til kontrollutvalget vedr. Midtre Gauldal
kommunes eierforhold i vannverkene
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.10.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll
100% kommunalt:
Støren vannverk er det største, vannverket har ny hovedvannkilde og Kvennvatnet
er reservevannskilde. Støren vannverk leverer til nesten alle på Støren.
Soknedal vannverk (stort vannverk), her jobbes det med å få til ny hovedvannskilde.
Rognes vannverk (lite), bygd et nytt vannbehandlingsanlegg og nytt
grunnvannsbasseng.
Bonesplassan vannverk, har en gravd gunnvannsbrønn, litt dårlig kapasitet på
vinteren, kommunen ønsker en avtale med Nortekstil om levering av vann.
Følgende vannverk er heleid privat:
Vannverkene har har søkt om oppstartstillatelse fra Mattilsynet.
Singsås Vassverk A/L (Kommunen er kun abonnent på vann til tjenestesenteret)
Forsethmo vassverk A/L (Kommunen er kun abonnent på vann til skole og
barnehage)
Enodd vassverk (Kommunen er kun abonnent på vann til skole og barnehage)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 027/14 - Plan for selskapskontroll 2015 - 2016
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.10.2014

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 2015-2016, med følgende
prioriterte prosjekter/selskaper:
1. Envina IKS
2. Gauldal Brann og Redning IKS
3. Gauldal Energi AS
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.

Protokoll
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 2015-2016, med følgende
prioriterte prosjekter/selskaper:
1. Envina IKS
2. Gauldal Brann og Redning IKS
3. Gauldal Energi AS
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.

Sak 028/14 - Budsjettkontroll pr. 20.09.2014
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.10.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.09.2014 til orientering.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.09.2014 til orientering.

Saknr

Sak 029/14 - Forslag til økonomiplan 2015-2018 med budsjett for
2015 for kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.10.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret
fatter følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 med
en netto ramme på kr 981 400,-, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll
Representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS vedtok den 29.09.2014 en reduksjon i
honoraret for 2015. For Midtre Gauldal kommune sitt honorar er redusert med kr.
8.700,-.
Totalbeløp til kontroll og tilsyn for 2015 blir etter dette kr.972.700,-.
Budsjettet kan spesifiseres som følger:
Kto
TEKST
108020
108030
108040
109900
110000
111520
116000
115000
119500
80102
137500
137500

Folkevalgte – Fast godtgjørelse
Folkevalgte - møtegodtgjørelse
Folkevalgte – tapt arb.fortjen.
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Bevertning
Utg. og godtgj.for reiser, diett, bil
Opplæring, kurs, ikke oppg.pl.
Avgifter, gebyrer, lisenser m.v.
Sum kontrollutvalgets egen
virksomhet
Kjøp fra KonSek Midt-Norge
(80103)
Kjøp fra Revisjon Midt-Norge *
(80101)
SUM KONTROLLUTVALG,
SEKRETARIAT OG REVISJON

BUDSJETT
2015
21 000
4 000
10 000
5 000
1 800
3 000
3 500
15 000
4 000

VEDTATT
BUDSJETT
2014
13 000
0
10 000
3 000
12 000
3 000
4 000
15 000
4 000

67 300

64 000

197 000

191 000

708 400

689 000

972 700

944 000

Innstillingen med endring av totalbeløp ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret
fatter følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2015 – 2018 og budsjett for 2015 med
en netto ramme på kr 972.700,-, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 030/14 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.10.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 18,19 og 28 - 2014.
2. En langvarig skolestreik kan få konsekvenser for undervisningen til elevene. Men
verken de eller foreldrene kan vinne fram med søksmål mot kommunen eller
fylkeskommunen for manglende opplæring av den grunn, slår jussprofessor fast.
3. Brev fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet til alle kommuner i Norge.
4. Klima- og miljødepartementet har fastsatt en ny forskrift om avfall som skal sikre
at kommunale avfallsgebyrer ikke brukes til å subsidiere kommersiell
avfallshåndtering.
Innstillilngen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 031/14 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.10.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Refsetvollen Hyttefelt
Fjellstyret har fått søknad fra to bønder i Rendalen om å flytte sine sauer (pga. ulv)
til Midtre Gauldal kommune, søknaden ble behandlet raskt og sauene ble flyttet
raskt, ca. 800 sauer.
Fjellstyret og sankelaget har fått brev fra Vel-foreningen i hyttefeltet, de klager på
for mye ekskrementer fra sau på sine hyttetomter og ønsker inngjerding av hele
hyttefeltet. Det vil bli gitt tilbakemelding til Vel-foreningen fra Fjellstyret om at dette
er en kommunal sak.
Valg av nytt medlem til kontrollutvalget
Gjertrud Kjønnås, kontrollutvalgets nestleder, har søkt om fritak ut valgperioden
pga. at hun har en stilling i Midtre Gauldal kommune.
Kommunestyret behandlet valg av nytt medlem på sitt møte 13.10.2014. Saken ble
utsatt til kommunestyrets neste møte fordi valgkomiteen ikke hadde klart å få på
plass et nytt medlem.
Samling for kontrollutvalg 15. oktober på Quality Panorama Hotel, Tiller
Fylkesmannen hadde et innlegg om tilsynsordningen i kommunene og samarbeidet
med kontrollutvalgene/sekretariat
Anders Berg-Olsen, Handelshøyskolen i Trondheim, Hvordan kan kontrollutvalget
forebygge korrupsjon?

Kontrollutvalgsleder Ola Huke, Melhus, og Johan G. Foss, Frøya, hadde innlegg
henholdsvis om politiker og kontrollutvalgsmedlem, og hva bør det legges vekt på
ved opplæring av nye medlemmer til kontrollutvalget (jf. ny valgperiode).
Nestleder i kontrollutvalget Malvik, Per-Arild Lyng og ordfører Terje Granmo hadde
innlegg om sin opplevelse av høringen vedr. Malvik Biogass AS.

Vedtak:
Ingen vedtak.

