Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune
Møtedato/tid:

07.10.2013 kl. 10:00 – 13:30

Møtested:

Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende
medlemmer:

Oddvar M. Lian, leder
John Geir Stølan, nestleder
Gerd Mary Fegstad
Merja Korkman

Forfall:

Jostein Selnes

Møtende
varamedlemmer:

Jens Selnes, 1.vara

Andre møtende:

Morten Myking, leder komitè I (sak 26)
Anders Krogstad, ordfører (sak 26-31)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling:

025/13 - 034/13

Arkivsak:

13/114

Saksliste
025/13
026/13
027/13
028/13
029/13
030/13
031/13
032/13
033/13
034/13

Godkjenning av protokoll fra møte den 03.06.2013
Orientering til kontrollutvalget vedr. salg av kommunale
eiendommer
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Fylkesmannens tilsyn med Snillfjord kommune som
barnehagemyndighet
Selskapskontroll - TrønderEnergi AS - Prosjektplan
Profilering av kontrollutvalgets arbeid og mediehåndtering diskusjonssak
Budsjettkontroll pr. 15.09.2013
Forslag til økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014 for
kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt

Sak 025/13 - Godkjenning av protokoll fra møte den 03.06.2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.06.2013 godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 03.06.2013 godkjennes.

Sak 026/13 - Orientering til kontrollutvalget vedr. salg av
kommunale eiendommer
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll
Morten Myking, leder komitè I, orienterte om salg av kommunal eiendom og utbygging
av boligfelt. Myking svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Komiteen mener Snillfjord kommune har for stor utleieboligmasse,
vedlikeholdsetterslepet er stort.
Komiteen sendte en anmoding til administrasjonen, janaur 2012, om å foreta en
taksering av utleieboligene, ny anmodning ble sendt i august 2012. Det er ikke satt i
gang taksering av utleieboligene pr. i dag.
Det er sendt brev til alle kommunale leietakere (desember 2012) om at boligene vil bli
taksert.
Boligprosjektet 2013, kommunestyret har bevilget penger til brosjyre og markedsføring.
Kr. 100.000 inkl. mva. er satt av til skogsrydding av 11 tomter.
Følgende omforent forslag ble fremmet:
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å be om en orientering fra Komitè I om
status vedr. salg av kommunal eiendom og utbyging av boligfelt. Kontrollutvalget
anbefaler kommunestyret om å se på mandatet komtieen har fått i forhold til helhetlig
boligplan.
Kontrollutvalget ønsker en skriftlig orientering fra rådmannen innen 30. oktober om
hvordan pristilbudene på skogsryddingen i gamle Hyllberget er innhentet (jf.
kommunestyrevedtak i sak 49/13)

Vedtak:
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å be om en orientering fra Komitè I om
status vedr. taksering og salg av kommunal eiendom, samt utbyging av boligfelt.
Kontrollutvalget anbefaler videre kommunestyret om å se på mandatet komtieen har fått
i forhold til helhetlig boligplan.
Kontrollutvalget ønsker en skriftlig orientering fra rådmannen innen 30. oktober om
hvordan pristilbudene på skogsryddingen i gamle Hyllberget er innhentet (jf.
kommunestyrevedtak i sak 49/13)

Sak 027/13 - Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.10.2013

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
Følgende omforent forslag ble fremmet :
Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. formannskapets sak 102/2013
brannulykken med skoleelever på fjelltur. Hva har Snillfjord kommune gjort for å
forhindre at slikt skjer igjen ?
Kommunestyrets sak 26/2013 Salg av aksjer i Trønderenergi AS, sak 32/2013
Solavskjerming Snillfjord omsorgsenter, sak 49/2013 Boligprosjekt 2013 tas med i
kontrollutvalgets oppfølgingstabell.
Kontrollutvalget har ikke mottatt noen skriftlig tilbakemelding innen utgangen av
september jr. vedtak kommunestyrets sak 72/2012 FR-rapport Saksbehandling.
Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding innen 21. oktober 2013.
Innstilling med tillegg 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.
Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr. formannskapets sak 102/2013
brannulykken med skoleelever på fjelltur. Hva har Snillfjord kommune gjort for å
forhindre at slikt skjer igjen ?
Kommunestyrets sak 26/2013 Salg av aksjer i Trønderenergi AS, sak 32/2013
Solavskjerming Snillfjord omsorgsenter, sak 49/2013 Boligprosjekt 2013 tas med i
kontrollutvalgets oppfølgingstabell.
Kontrollutvalget har ikke mottatt noen skriftlig tilbakemelding innen utgangen av
september jr. vedtak kommunestyrets sak 72/2012 FR-rapport Saksbehandling.
Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding innen 21. oktober 2013.

Sak 028/13 - Fylkesmannens tilsyn med Snillfjord kommune som
barnehagemyndighet
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 029/13 - Selskapskontroll - TrønderEnergi AS - Prosjektplan
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.10.2013

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 030/13 - Profilering av kontrollutvalgets arbeid og
mediehåndtering - diskusjonssak
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Profilering overfor politikere/kommunestyre: Fungerer godt slik det er i dag.
Profilering overfor ansatte: Fungerer godt slik det er i dag. Kontrollutvalget ønsker skriftlige
tilbakemeldinger (i forkant av utvalgets møter) på sine henvendelser til administrasjonen.
Profilering overfor innbyggerne: Kontrollutvalget må vises på Snillfjord kommune sin hjemmeside,
der bør legges en link til hjemmesidene til KonSek slik at utvalgets sakspapirer er tilgjengelig på en
enkelt måte for innbyggerne.
Mediehåndtering: Leder, skal representere kontrollutvalget ved kontakt med media o.l.
Kontrollutvalget skal opptre som et kollegium. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret i
første rekke og ikke media.

Vedtak:
Profilering overfor politikere/kommunestyre: Fungerer godt slik det er i dag.
Profilering overfor ansatte: fungerer godt slik det er i dag. Kontrollutvalget ønsker skriftlige
tilbakemeldinger (i forkant av utvalgets møter) på sine henvendelser til administrasjonen
Profilering overfor innbyggerne: Kontrollutvalget må vises på Snillfjord kommune sin hjemmeside,
der bør legges en link til hjemmesidene til KonSek slik at utvalgets sakspapirer er tilgjengelig på en
enkelt måte for innbyggerne.
Mediehåndtering: Leder, skal representere kontrollutvalget ved kontakt med media o.l.
Kontrollutvalget skal opptre som et kollegium. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret i
første rekke og ikke media.

Sak 031/13 - Budsjettkontroll pr. 15.09.2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 15.09.2013 til orientering.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 15.09.2013 til orientering.

Sak 032/13 - Forslag til økonomiplan 2014-2017 med budsjett for
2014 for kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.10.2013

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 501.325,-, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll
Representantskapet Revisjon Midt-Norge IKS vedtok 30.09.2013 budsjett for 2014.
Honorar fra Snillfjordkommune ble fastsatt til kr. 337.500, kr. 2.500,- mindre enn det
som står i saksfremlegget til kontrollutvalget. Posten kjøp av revisjonstjenester settes til
kr. 337.500,Posten Tapt arbeidsfortjeneste økes med kr. 10.000,Posten Arbeidsgiveravgift økes til kr. 1.00,Posten Aviser o.l. reduseres til kr. 3.000,-

Budsjettet kan spesifiseres som følger:

Kto:
0801
0802
0803
0990
1001
1153
1500
1600
1950

Tekst
Godtgjøring folkevalgte
Møtegodtgjørelse
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Aviser, tidsskrifter, håndbøker
Servering v/møter og utvalg
Kurs/opplæring
Reiseutgifter, møter
Kontingent Forum for kontroll og
tilsyn
Sum kontrollutvalg
3751 Kjøp Kontr.utv.sekr. Midt-Norge
IKS
3751 Kjøp av Revisjon Midt-Norge IKS
Sum kontrollutvalg og revisjon

Forslag
Vedtatt
budsjett budsjett
2014
2013
3.750
3.750
9.375
9.375
17.000
8.000
1.900
1.469
3.000
5.596
2.100
1.506
14.000
14.057
5.200
6.528
1.300
1.204
57.625
112.000

51.485
108.000

337.500

323.000

507 125

482.485

Utvalget ønsker at sekretariatet i økonomiplan for 2015-2017 legger til en økning på:
3,5 % for kontrollutvalget, 3,5 % på honorar for sekretariatet og revisjonens eget
budsjett vedr. honorar for 2015-2017.
Med utgangspunkt i ovenstående ønske kan følgende økonomiplan for planperioden 2014
–2017 legges frem:
Vedtatt
Budsjett Anslag for Anslag for Anslag for
budsjett forslag for
2015
2016
2017
for 2013
2014
Kontrollutvalget
51.485
57.625
59 641
61 728
63 888
Utgifter til
sekretariatstjenester for
108 000
112 000
116 000
120 000
124 000
kontrollutvalget
Sum kontrollutvalg
159 485
161 325
175 641
181 728
187 888
Utgifter til revisjon
Sum driftsutgifter

323 000

337 500

355 000

373 000

392 000

482 485

507 125

530 641

554 728

579 888

Innstilling med endringer 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 507.125,-, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 033/13 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.10.2013

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 30-2013 Bolig sunde, sak 43-2013
valg av medlemmer-kontrollutvalget og sak 45-2013 Valg av ordfører 2013-2015.
2. Rundskriv fra KRD vedr. iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. –
egenkontroll mv.
3. Når er en påspandert middag korrupsjon? Hvor dyr kan den være? Spørsmålet er
aktualisert etter ny tingrettsdom.
4. NKRFs forbundsbaserte kvalitetskontroll ble utført i 2012, representantskapet i
Revisjon Midt-Norge IKS har tatt kvalitetskontrollen til etterretning på sitt møte
20.03.2013.
5. Årsregnskap 2012 Snillfjord Frivilligsentral, ble sendt ut til kontrollutvalget pr. e-post
02.10.2013.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 034/13 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
07.10.2013

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Bygging av Hemnskjel oppvekstsenter
Kontrollutvalget stilte spørsmål vedr. problemene ved oppvekssenteret.
Ordfører orienterte om at det har vært en befaring på oppvekstsenteret etter at
kommunestyret behandlet brev fra to innbyggere i Snillfjord kommune (sak 56/2013).
Formannskapet fikk i etterkant en orientering fra rådmannen om at det skulle sendes en
henvendelse til entreprenører vedr. feil og mangler ved bygget. Hvis feil og mangler ikke
blir utbedret vil kommunen selv rette disse og sende regning til entreprenørene.
Kontrollutvalget ønsker skriftlig svar innen 14 dager på følgende spørsmål: Foreligger
godkjenning av bygget? Hvilke kontroller og godkjenninger har vært gjenomført ? Har
Snillfjord kommune skriftlig dokumentasjon på at bygget er satt opp etter plan, lov og
forskrift ? Hvordan har prosessen vært i etterkant av ferdigstillelse av bygget ?

Vedtak:
Bygging av Hemnskjel oppvekstsenter
Kontrollutvalget ønsker skriftlig svar innen 14 dager på følgende spørsmål: Foreligger
godkjenning av bygget? Hvilke kontroller og godkjenninger har vært gjenomført ? Har
Snillfjord kommune skriftlig dokumentasjon på at bygget er satt opp etter plan, lov og
forskrift ? Hvordan har prosessen vært i etterkant av ferdigstillelse av bygget ?

