Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune
Møtedato/tid:

19.09.2013 kl. 09:30 – 12:00

Møtested:

Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende
medlemmer:

Per Bjarne Bonesvoll, leder
Ann Karin Haugen
Martin E. Martinsen

Forfall:

Gjertrud Kjønnås, nestleder
Helge A. Halvorsen
John Morten Laugsand, vara for Halvorsen

Møtende
varamedlemmer:

Ingebrigt Stensås, vara for Kjønnås

Andre møtende:

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

Saker til behandling:

017/13 - 025/13

Arkivsak:

13/78

Saksliste
017/13
018/13
019/13
020/13
021/13
022/13
023/13
024/13
025/13

Godkjenning av protokoll fra møte den 25.04.2013
Innkommet sak til kontrollutvalget - vurdering av praksis omkring
vedtak redusert hall/baneleie
Profilering av kontrollutvalgets arbeid og mediehåndtering diskusjonssak
Selskapskontroll - TrønderEnergi AS - Prosjektplan
Budsjettkontroll pr. 31.08.2013
Forslag til økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 for
kontrollutvalget
Forslag til møteplan for 2. halvår 2013
Referatsaker
Eventuelt

Sak 017/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 25.04.2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.04.2013 godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.04.2013 godkjennes.

Sak 018/13 - Innkommet sak til kontrollutvalget - vurdering av
praksis omkring vedtak redusert hall/baneleie
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Stein Roar Strand, enhetsleder Eiendom og kommunalteknikk, orienterte og svarte på spørsmål fra
kontollutvalget.
Barn og unge (inntil 18 år) har gratis hall- og bane leie når det gjelder kommunale anlegg.
Driftsrammen for enheten er på bakgrunn av dette øket med 500 tusen pr. år i 4 år, 2013 er siste
året.
Offentlige festarrangement i regi av idrettslag har enheten tolket dithen at det er for å skaffe inntekt
til drift av idrettslag for barn og unge,derfor sendes det ikke regning til disse idrettslagene.
Enheten har forstått vedtaket slik at det omfatter kun kommunale anlegg,så som Idrettsparken,
Størenhallen, svømmehallen og skolebyggene.
Kontrollutvalget ser at vedtatt Kommuneplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2012-2015
(vedtatt av kommunestyret i sak 75/12 på møte den 29.10.2012) har en merknad under punkt 5.1
Utvikling av et mangfold av aktiviteter og områder for aktiviteter, om at det synes hensiktsmessig at
at bevilgning til redusert hall- og barneleie gjøres om til et generelt tilskudd til idresslagene.
Følgende omforent forslag ble fremmet:
Kontrollutvalget er av den oppfatning at rådmannen har fulgt opp Kommunestyrets vedtak i sak
75/12 og 64/09.
Hvis ordningen med redusert hall- og baneleie for barn og unge i Midtre Gauldal kommune skal
videreføres, anbefaler kontrollutvalget at det presiseres i vedtak om ordningen kun skal gjelde
kommunale anlegg eller om det skal være et generelt tilskudd til idrettslagene slik det er skrevet i
Kommuneplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2012-2015.
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende brev til Midtre-Gauldal Senterparti og rådmannen med
underretning om utvalgets vedtak.

Vedtak:
Følgende omforent forslag ble fremmet:
Kontrollutvalget er av den oppfatning at rådmannen har fulgt opp Kommunestyrets vedtak i sak
75/12 og 64/09.
Hvis ordningen med redusert hall- og baneleie for barn og unge i Midtre Gauldal kommune skal
videreføres, anbefaler kontrollutvalget at det presiseres i vedtak om ordningen kun skal gjelde
kommunale anlegg eller om det skal være et generelt tilskudd til idrettslagene slik det er skrevet i
Kommuneplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2012-2015.
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende brev til Midtre-Gauldal Senterparti og rådmannen med
underretning om utvalgets vedtak.

Sak 019/13 - Profilering av kontrollutvalgets arbeid og
mediehåndtering - diskusjonssak
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Profilering overfor politikere/kommunestyre:
Kontrollutvalgets møteprotokoll legges frem for kommunestyret som trykt referatsak.
Kontrollutvalgets leder stiller på kommunestyremøter hvor utvalget har saker.
Profilering overfor ansatte: fungerer godt slik det er i dag, kontrollutvalget ønsker fortsatt å invitere
enheter til å gi orienteringer.
Profilering overfor innbyggerne: Kontrollutvalget øsner å være en konstruktiv medspiller, men
samtidig også en vaktbikkje. Utvalget er av den oppfatning at det ikke er deres oppgave å sette
offentlig lys på utfordringer kommunen har.
Kontrollutvalget utarbeider en presentasjon av utvalgets arbeidsområde for eventuell publisering i
MG-nytt (distrubueres til alle husstander).
Mediehåndtering: Leder skal representere kontrollutvalget ved kontakt med media o.l. Utvalget
ønsker ikke å sende møteprotokollene til media. Pressemelding til media må vurderes i hver enkelt
sak. Beslutningen om å gå ut med en sak til pressen skal fattes av utvalget i fellesskap. En sak må
være behandlet og vedtatt i kontrollutvalget før utvalget går ut med en sak til media.

Vedtak:
Profilering overfor politikere/kommunestyre:
Kontrollutvalgets møteprotokoll legges frem for kommunestyret som trykt referatsak.
Kontrollutvalgets leder stiller på kommunestyremøter hvor utvalget har saker.
Profilering overfor ansatte: fungerer godt slik det er i dag, kontrollutvalget ønsker fortsatt å invitere
enheter til å gi orienteringer.
Profilering overfor innbyggerne: Kontrollutvalget øsner å være en konstruktiv medspiller, men
samtidig også en vaktbikkje. Utvalget er av den oppfatning at det ikke er deres oppgave å sette
offentlig lys på utfordringer kommunen har.
Kontrollutvalget utarbeider en presentasjon av utvalgets arbeidsområde for eventuell publisering i
MG-nytt (distrubueres til alle husstander).
Mediehåndtering: Leder skal representere kontrollutvalget ved kontakt med media o.l. Utvalget
ønsker ikke å sende møteprotokollene til media. Pressemelding til media må vurderes i hver enkelt
sak. Beslutningen om å gå ut med en sak til pressen skal fattes av utvalget i fellesskap.
En sak må være behandlet og vedtatt i kontrollutvalget før utvalget går ut med en sak til media.

Sak 020/13 - Selskapskontroll - TrønderEnergi AS - Prosjektplan
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har skissert i
prosjektplanen.
2. kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har skissert i
prosjektplanen.
2. kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014.

Sak 021/13 - Budsjettkontroll pr. 31.08.2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2013 til orientering.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2013 til orientering.

Sak 022/13 - Forslag til økonomiplan 2014-2017 med budsjett for
2014 for kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter
følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014 med en
netto ramme på kr 941.600, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester
for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter
følgende vedtak:

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014 med en
netto ramme på kr 941.600, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester
for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 023/13 - Forslag til møteplan for 2. halvår 2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2013:
August September Oktober November Desember
Kommunestyret
16.
28.
18.
09.
Formannskapet
19.
02.
07.
04. – 25.
16.
Kontrollutvalget
19.
24.
28.

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

Protokoll
Møtedatoer: onsdag 30. oktober og onsdag 27. november.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2013:
August September Oktober November Desember
Kommunestyret
16.
28.
18.
09.
Formannskapet
19.
02.
07.
04. – 25.
16.
Kontrollutvalget
19.
30.
27.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.

Sak 024/13 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1.
2.
3.
4.

Kommunestyrets vedtak i sak 19/2013 Forvaltningsrevisjon Tilpasset opplæring
Arbeidstilsynets tilsyn av kommunelegen samt hjemmebasert tjenester hjemmehjelp
Tilbakemelding til Midtre Gauldal kommune fra revisor etter årsrevisjon 2012
Kofa mener de vet mest om hvor skoen trykker når anskaffelsesreglene skal
forenkles.
5. Offentlige tjenester er snart like gode som private, mener brukerne.
6. Interkommunalt samarbeid øker kvaliteten på tjenestene og lønner seg økonomisk,
viser ny rapport. Det gjelder både for store og små kommuner

7. Kommunene skal få mer hjelp til å tilpasse seg et varmere og våtere klima, lover
miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.
8. Kommunaldepartementet trosser anbefalingene fra Justisdepartementet, og vil nå
endre offentlighetsloven slik at det blir forbudt å offentliggjøre foreløpige revisjonsog tilsynsrapporter.
9. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, åpner for diskusjon om hvordan
kommunene skal ivareta en økende mengde av helse- og omsorgstjenester
10. Møteprotokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS og KonSek MidtNorge IKS

Kommentarer :
Pkt. 2: Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding fra rådmannen vedr. oppfølging av Arbeidstilsynets
tilsyn med kommunelegen på sitt møte 30. oktober.
Pkt. 3: Kontrollutvalget ønsker tilbakemeldingsbrevet fra Midtre Gauldal kommune lagt ut på iPad.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 025/13 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
19.09.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Klima- og energiplan
Planen er vedtatt i kommunestyret 18.10.2010, er det gjort noe i forhold til denne planen.
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. denne planen på utvalgets møte i 30.
oktober.
Gauldal Energi:
Kontrollutvalget ønsker å besøke Gauldal Energi, gjerne onsdag 30. oktober som er utvalgets neste
møte.
Samling for kontrollutvalg 15. oktober
Per-Bjarne Bonesvoll, Ann Karin Haugen, Martin Martinsen. Sekretariatet kontakter
varamedlemmene og spør om de vil delta.
Permisjon
Gjertrud Kjønnås har meldt om at hun har fått et engasjement i en kommunal barnehage frem til 1.
desember. Ingebrigt Stensås innkalles derfor til alle møter 2. halvår 2013.

Vedtak:
Klima- og energiplan
Planen er vedtatt i kommunestyret 18.10.2010, er det gjort noe i forhold til denne planen.
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen vedr. denne planen på utvalgets møte i 30.
oktober.

Gauldal Energi:
Kontrollutvalget ønsker å besøke Gauldal Energi, gjerne onsdag 30. oktober som er utvalgets neste
møte.
Samling for kontrollutvalg 15. oktober
Per-Bjarne Bonesvoll, Ann Karin Haugen, Martin Martinsen. Sekretariatet kontakter
varamedlemmene og spør om de vil delta.
Permisjon
Gjertrud Kjønnås har meldt om at hun har fått et engasjement i en kommunal barnehage frem til 1.
desember. Ingebrigt Stensås innkalles derfor til alle møter 2. halvår 2013.

