Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune
Møtedato/tid:

08.06.2015 kl. 10:00 – 12:45

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:

Anders J. Krokstad, ordfører (sak 13-16)
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS (sak 13 og 16)
Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær

Saker til behandling:

013/15 - 020/15

Arkivsak:

15/80

Saksliste
013/15
014/15
015/15
016/15
017/15
018/15
019/15
020/15

Godkjenning av protokoll fra møte 12.05.2015
Boligprosjekt 2013 - Ny orientering til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Forvaltningsrevisjonsrapport - Utleieboliger
Evaluering og rapportering - valgperioden 2011- 2015
Forslag til møteplan for 2. halvår 2015
Referatsaker
Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 13-16-14-15-17-18-19-20

Sak 013/15 - Godkjenning av protokoll fra møte 12.05.2015
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
08.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.2015 godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.2015 godkjennes.

Sak 014/15 - Boligprosjekt 2013 - Ny orientering til kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
08.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Protokoll
Anders Krokstad, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 015/15 - Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
08.06.2015

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 ber sekretariatet om å ta med innspill
fremkommet i møtet i videre oppfølging av sakene.

Protokoll
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status i følgende saker på
utvalgets møte i september 2015:
Kst 9/2008 Forvaltningsrevisjon vann, avløp og renovasjonstjenesten.
Kst 49/2013 Boligprosjekt 2013.
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 ber sekretariatet om å ta med innspill
fremkommet i møtet i videre oppfølging av sakene.

Sak 016/15 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Utleieboliger
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
08.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Kommunens forvaltning av
utleieboliger” til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2015.

Protokoll
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk revisors
arbeid og funn i forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Følgende omforent forslag til nytt punkt 2 ble fremmet:
Kommunestyret ber rådmannen om å:
Utarbeide en helhetlig strategi for utleieboliger i Snillfjord kommune.
Utarbeide målretta og systematisk boligsosial forvaltning av kommunale
boliger med saksbehandling som følger forvaltningsloven.
Bruke større grad av rullering av kommunale boliger, ved f.eks. tidsavgrensa
leiekontrakter.
Revidere tiltaksplanen, for å sikre verdibevarende vedlikehold av utleieboliger
Sørge for at statlige økonomiske støtteordninger brukes i tråd med
regelverket.
Innstillingen med endring av kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ”Kommunens forvaltning av
utleieboliger” til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
Utarbeide en helhetlig strategi for utleieboliger i Snillfjord kommune.
Utarbeide målretta og systematisk boligsosial forvaltning av kommunale
boliger med saksbehandling som følger forvaltningsloven og
sosialtjensteloven.
Bruke større grad av rullering av kommunale boliger, ved f.eks. tidsavgrensa
leiekontrakter.
Revidere tiltaksplanen, for å sikre verdibevarende vedlikehold av utleieboliger
Sørge for at statlige økonomiske støtteordninger brukes i tråd med
regelverket.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2015.

Sak 017/15 - Evaluering og rapportering - valgperioden 2011- 2015
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
08.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til rapport for valgperioden 20112015 basert på innspill gitt i møtet.

Protokoll
Kontrollutvalget diskuterte punktene i saksfremlegget og kom med innspill til
rapporten som skal utarbeides.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til rapport for valgperioden 20112015 basert på innspill gitt i møtet.

Sak 018/15 - Forslag til møteplan for 2. halvår 2015
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
08.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2015:
August September Oktober November Desember
Kommunestyret
3.
8.
12.
17.
Formannskapet
18.
8.
6. 27.
17.
8.
Kontrollutvalget
21.
16.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise
seg nødvendig.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2015:

Kommunestyret
Formannskapet
Kontrollutvalget

August September Oktober November Desember
3.
8.
12.
17.
18.
8.
6. 27.
17.
8.
21.
16.

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

Sak 019/15 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
08.06.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Melding om politisk vedtak. Kontrollutvalgets årsmelding 2014
Protokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS.
Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS.
Bare kommunestyret og kontrollutvalget har myndighet til å sette i verk
granskinger i Kommune Norge.
Hvis flertallet i bystyret har jevnlige planleggingsmøter for å planlegge hva de
skal mene i fellesskap, må administrasjonen holde seg langt unna.
Ordfører har en selvstendig plikt til å vurdere om saker er tilstrekkelig forberedt
til å bli behandlet. Men når sakene først er på sakslisten har ordfører ingen
myndighet til å fjerne dem igjen.
Et politisk utvalg kan ikke samles til utvidet gruppemøte for å unngå å diskutere
en sak i offentligheten.
Sivilombudsmannens uttalelse vedr. møteoffentlighet.

Forslag til “Regler for sikkerhet på turer ved oppvekstsentra i Snillfjord kommune»
ble delt ut i møtet. Dokomuntet legges ved protokollen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 020/15 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Protokoll
Ingen saker.

Vedtak:
Ingen vedtak.

Møtedato
08.06.2015

Saknr

