Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune
Møtedato/tid:

25.03.2014 kl. 10:00 – 12:40

Møtested:

Rådhuset, Lille møterom

Møtende
medlemmer:

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

Forfall:

Jostein Selnes

Møtende
varamedlemmer:

Arnfinn Olav Volden, 4. vara

Andre møtende:

Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling:

001/14 - 009/14

Arkivsak:

14/17

Saksliste
001/14
002/14
003/14
004/14
005/14
006/14
007/14
008/14
009/14

Godkjenning av protokoll fra møte den 02.12.2013
Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget
Kontrollutvalgets årsmelding 2013
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Håndtering av offentlig anskaffelse - skogrydding - Orientering
til kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt

Sak 001/14 - Godkjenning av protokoll fra møte den 02.12.2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
25.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.12.2013 godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 02.12.2013 godkjennes.

Sak 002/14 - Rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
25.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar rapport om selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å sette ned et eierstrategiutvalg som
skal utarbeide eierstrategier for Snillfjord kommune.
Kontrollutvalget legger frem rapporten for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering.
2. Kommunestyret ber om at eierstrategier blir lagt frem for kommunestyret en
gang pr. år, samt at den blir gjenstand for revidering en gang pr.
kommunestyreperiode .
3. Kommunestyret ber om at vurderinger og konklusjoner i rapporten følges opp av
eierstrategiutvalget.
4. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av selskapskontrollen i
forbindelse med fremlegging av eierskapsstrategier.

Protokoll
Forslag fra John Geir Stølan:
Kontrollutvalget tar rapport om selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering og legger
rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering.
Snillfjord kommune vil være en bevisst og aktiv eier, med tydelige mål for vårt eierskap og
deltaking i selskaper. Kommunestyret ber formannskapet ta en gjennomgang av mål og
strategier for vår deltaking og eierskap og utarbeide en eiermelding/eierstrategi. Denne blir
lagt fram for kommunestyret en gang i året for behandling.
Snillfjord kommune vil drive sin eierstyring og utøve sitt eierskap i generalforsamlingen i
selskapet på en forutsigbar måte i samråd med de andre eierkommunene.
Kommunestyret forventer at Snillfjord kommunes eierrepresentant jobber for et profesjonelt
sammensatt styre i selskapet.
Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av selskapskontrollen i forbindelse
med fremlegging av eierskapsmeldingen innen september 2014.
Forslaget fra John Geir Stølan ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rapport om selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering og legger
rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering.
Snillfjord kommune vil være en bevisst og aktiv eier, med tydelige mål for vårt eierskap og
deltaking i selskaper. Kommunestyret ber formannskapet ta en gjennomgang av mål og
strategier for vår deltaking og eierskap og utarbeide en eiermelding/eierstrategi. Denne blir
lagt fram for kommunestyret en gang i året for behandling.
Snillfjord kommune vil drive sin eierstyring og utøve sitt eierskap i generalforsamlingen i
selskapet på en forutsigbar måte i samråd med de andre eierkommunene.
Kommunestyret forventer at Snillfjord kommunes eierrepresentant jobber for et profesjonelt
sammensatt styre i selskapet.
Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av selskapskontrollen i forbindelse
med fremlegging av eierskapsmeldingen innen september 2014.

Sak 003/14 - Bestilling av forvaltningsrevisjon
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
25.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Kontrollutvalget diskuterte fokusområdene i plan for forvaltnignsrevisjon 2013-2015.
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende brev til Komite II og be om innspill til en
eventuell forvaltningsrevisjon med fokus på næringsutvikling eller omdømme i Snillfjord
kommune.
Kontrollutvalget ber om å få saken fremlagt på nytt på sitt møte i mai.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber om å få saken fremlagt på nytt på sitt møte i mai.

Sak 004/14 - Retningslinjer for gjennomføring av høringer i
kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
25.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar Retningslinjer for høring, kontrollutvalget i Snillfjord
kommune og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar Retningslinjer for høring, kontrollutvalget i Snillfjord
kommune.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar Retningslinjer for høring, kontrollutvalget i Snillfjord
kommune og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar Retningslinjer for høring, kontrollutvalget i Snillfjord
kommune.

Sak 005/14 - Kontrollutvalgets årsmelding 2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
25.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2013 og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2013 til orientering.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2013 og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2013 til orientering.

Sak 006/14 - Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
25.03.2014

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 orientering og vedtar plan for videre oppfølging slik den
fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon.

Protokoll
Rådmannen var opptatt i formannskapsmøte og kunne ikke orientere om vedr.
beredskapsplan, reservevannsløsning og strømstans. Orienteringen utsettes til
kontrollutvalgets møte i mai.
Kontrollutvalget ønsker en orientering, på sitt første møte etter sommeren 2014,
vedr. status i rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 53/2011
Forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring
Kontrollutvalget ønsker en orientering, på sitt møte i juni, vedr. status i
Kommunestyrets sak 26/2013 Salg av aksjer i Trønderenergi AS.
Kommunestyrets sak 32/2013 Solavskjerming, ansees som fulgt opp og tas ut av
oppfølgingslisten.

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 orientering og vedtar plan for videre oppfølging slik den
fremgår av kontrollutvalgssekretariatets konklusjon.

Sak 007/14 - Håndtering av offentlig anskaffelse - skogrydding Orientering til kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
25.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget anmoder rådmannen om at Snillfjord kommune søker å
dokumentere innkjøp slik at etterprøvbarheten ivaretas, samt at anskaffelser skal, så
langt det er mulig, være basert på konkurranse.

Protokoll
Forslag til tillegg til innstillingen fra John Geir Stølen:
Kontrollutvalget ber om at Snillfjord kommunes rutiner for offentlige anskaffelser blir
gjort kjent i organisasjonen. Samtidig bør det også utnevnes en/flere fagpersoner
innen offentlige anskaffelser som de ansatte i Snillfjord kommune kan henvende seg
til hvis de trenger bistand i slike saker.
Kontrollutvalget ser viktigheten av at rådmannen stiller med sekretærbistand til
komiteene, og anmoder rådmannen om å følge opp dette.
Innstilling og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget anmoder rådmannen om at Snillfjord kommune søker å
dokumentere innkjøp slik at etterprøvbarheten ivaretas, samt at anskaffelser skal, så
langt det er mulig, være basert på konkurranse.
Kontrollutvalget ber om at Snillfjord kommunes rutiner for offentlige anskaffelser blir
gjort kjent i organisasjonen. Samtidig bør det også utnevnes en/flere fagpersoner
innen offentlige anskaffelser som de ansatte i Snillfjord kommune kan henvende seg
til hvis de trenger bistand i slike saker.
Kontrollutvalget ser viktigheten av at rådmannen stiller med sekretærbistand til
komiteene, og anmoder rådmannen om å følge opp dette.

Sak 008/14 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
25.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Snillfjord kommune
2. Notat fra kontrollutvalgets nesteleder etter fellesmøte på Tiller 4. mars 2014.
3. Forum for kontroll og tilsyn – Invitasjon til konferanse og årsmøte 2014
4. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2014 – kort sammendrag
5. Det er problematisk å gi enkeltpolitikere innsyn i taushetsbelagte opplysninger.
Bare folkevalgte organer kan pålegge administrasjonen å utlevere slike.
6. Ferske tall fra samhandlingsreformen viser at utviklingen går i riktig retning.
7. Kommunale ledere bør glemme å få ned sykefraværet til en viss prosent fordi slik
målstyring demotiverer de aller fleste ansatte, mener professor.
8. Noen kommunestyrer har delegert til ordføreren å innvilge eller avslå søknader
om fritak fra politiske verv. Men har ordføreren lov til å avgjøre det på egen
hånd?
9. Kommunal-Rapport.no presenterer en ny spalte i sin digitale utgave. Jusprofessor
Jan Fridtjof Bernt svarer på spørsmål om kommunelov, forvaltningslov og
offentlighetslov.
Kommentarer til punktene:
Pkt. 3: Ingen fra utvalget ønsker å delta på konferansen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 009/14 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
25.03.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Kontrollutvalgets møte i mai:
Merja Korkman har meldt forfall til møtet i mai, 1. vara Jens Selnes innkalles herved
til kontrollutvalgets møte 12. mai kl. 10:00

Vedtak:
Kontrollutvalgets møte i mai:
Merja Korkman har meldt forfall til møtet i mai, 1. vara Jens Selnes innkalles herved
til kontrollutvalgets møte 12. mai kl. 10:00

