Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune
Møtedato/tid:

13.05.2013 kl. 10:00 – 12:25

Møtested:

Rådhuset, kommunestyressalen

Møtende
medlemmer:

Oddvar M. Lian, leder
Anders J. Krokstad, nestleder
Gerd Mary Fegstad
Jostein Selnes
Merja Korkman

Forfall:
Møtende
varamedlemmer:
Andre møtende:

Bernt Olav Aune, fungerende rådmann/kommunalsjef helse
og sosial (sak 11-17)
Egil Arve Hov, leder forvaltning, drift og vedlikehold (sak 14)
John Geir Stølan, ordfører (sak 11-17)
May Hårstad Lian, økonomileder (sak 11-12)
Kjell Næssvold, oppdragsansvarligrevisor (sak 11-12)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling:

011/13 - 017/13

Arkivsak:

13/35

Saksliste
011/13
012/13
013/13
014/13
015/13
016/13
017/13

Godkjenning av protokoll fra møte den 19.02.2013
Regnskap og revisjonsberetning for 2012 – Kontrollutvalgets
uttalelse
Orientering til kontrollutvalget vedr. psykisk helsevern
Orientering til kontrollutvalget vedr. manglende oppfølging av
investeringstiltak
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Referatsaker
Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 11-12-13-15-14-16-17

Sak 011/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 19.02.2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
13.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 19.02.2013 godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 19.02.2013 godkjennes.

Sak 012/13 - Regnskap og revisjonsberetning for 2012 –
Kontrollutvalgets uttalelse
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
13.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Snillfjordkommunes årsregnskap for 2012
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.

Protokoll
Bernt Olav Aune, fungerende rådmann/kommunalsjef helse og sosial, og May Hårstad
Lian, økonomileder svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kjell Næsvold, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid vedr.
årsregnskapet for 2012 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Snillfjordkommunes årsregnskap for 2012
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.

Sak 013/13 - Orientering til kontrollutvalget vedr. psykisk helsevern
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
13.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll
Bernt Olav Aune, fungerende rådmann/kommunalsjef helse og sosial, orienterte og
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Snillfjord kommune lønner 1,6 årsverk (3 ansatte: 1 sykepleier og 2 miljøarbeidere)
innen psykiatri i dag. Rundt 15 brukere som jevnlig bruker tjenesten. Tjenesten har

utfordringer i helger, høytider og ferier. Snillfjord kommune arrangerer «småtiltak» som
bakedag, bassengdag, gågruppe, sommer i Snillfjord.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 014/13 - Orientering til kontrollutvalget vedr. manglende
oppfølging av investeringstiltak
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
13.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll
Egil Arve Hov, leder forvaltning, drift og vedlikehold, orienterte og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Investeringstiltak: Hyllberget, Ven skole og Aa skole, SOS, kulvert i Imsteren.
Hyllberget er lagt ut på Doffn, frist er 20. mai, oppstart skal være i starten av juni,
sluttføres i oktober 2013.
Ven skole, skifte ut to takflater og noe brannteknisk, anbudet skal ut på Doffin i løpet av
mai, legges ut sammen med utskifting av vinduer på Aa-skole, arbeidet er tenkt gjort i
skoleferien 2013.
SOS, akuttrom og innkjøringsrampe, skal lages mer detaljerte planer for å få et bedre
grunnlag til å legge ut på anbud.
Kulvert i Imsteren igangsettes i løpet av mai 2013.
Følgende omforent tillegg til innstillingen ble fremmet:
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering på sitt første møte etter sommeren 2013.
Innstilling og tillegg til innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering på sitt første møte etter sommeren 2013.

Sak 015/13 - Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
13.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Snillfjord kommune som
fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.
Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår
av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Snillfjord kommune som
fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet.
Utvalget tar saken til etterretning og vedtar plan for videre oppfølging slik den fremgår
av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon.

Sak 016/13 – Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
13.05.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Snillfjord kommune 2012.
2. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 9 Kontrollutvalgets årsmelding 2012
og sak 10 Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2015.
3. 16 prosent av kontrollutvalgslederne som deltok på NKRFs konferanse på
Gardermoen, har fått varsel om mulige korrupsjonssaker de siste to årene. Et høyt
tall, mener Transparency International Norge.
4. Kommunaldepartementet har ingen planer om å lovfeste regler om at lederen av
kontrollutvalget må komme fra mindretallet.
5. Styret i et interkommunalt selskap kan ikke være klageinstans for vedtak fattet av
selskapet.
6. Mange kommuner har svak styring og kontroll med tjenester som er viktige for
brukerne. Pressemelding fra Riksrevisjonen.
7. Hvordan påvirker statlige direktorater den lokale handlefriheten, og hvordan
etterlever kommunene statlige føringer?
8. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har startet opp med kvartalsvise
nyhetsbrev til sine abonnenter. Nyhetsbrevet vil også bli lagt ut på www.kofa.no

Kommentarer til pkt 3
Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens etiske reglement på utvalgets første møte
etter sommeren.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 017/13 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
FKT-samlingen på Gardermoen 5.-6. juni
Ingen fra kontrollutvalget har anledning til delta.

Vedtak:
Ingen vedtak.

Møtedato
13.05.2013

Saknr

