Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune
Møtedato/tid:

22.06.2012 kl. 11:00 – 13:50

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Geir Rostad (leder)
Eldbjørg Røstvold
Kristin Kjønsvik
Jorulf Gumdal
Erik Snekvik

Forfall:
Møtende
varamedlemmer:

Ingen

Andre møtende:

Sverre B. Midthjell, KonSek (Møtesekretær)
Gunn Kari Skavhaug, KonSek

Saker til behandling:

016/12 - 020/12

Arkivsak:

12/98

Saksliste
016/12
017/12
018/12
019/12
020/12

Referatsaker
Overordnet analyse til plan for forvaltningsrevisjon 2011-2015
Plan for selskapskontroll 2012-2013
Reglement for kontrollutvalget
Eventuelt

I forkant av møtet var rådmann og gruppeledere fra kommunestyret invitert til dialog om plan
for forvaltningsrevisjon. Ut over kontrollutvalgets medlemmer var følgende til stede:
Torger Aarvaag, Rådmann
Gudbjørn Singstad, varardordfører KrF
Kjell Øyasæter, gruppeleder Hemnelista
Geir Morten Oddebug, gruppeleder Arbeiderpartiet

Sak 016/12 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
22.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering
Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert:
1. Kommunestyrets behandling av årsmelding for kontrollutvalget 2011
2. Rapport fra generalforsamlinger og representantskap der Hemne kommune er eier.
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering

Sak 017/12 - Overordnet analyse til plan for forvaltningsrevisjon
2011-2015
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
22.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet bes ta med seg de innspill som fremkom i møtet og utarbeide forslag til plan for
forvaltningsrevisjon til neste møte.
Protokoll
Aktuelle temaer ble gjennomgått og diskutert.
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sekretariatet bes ta med seg de innspill som fremkom i møtet og utarbeide forslag til plan for
forvaltningsrevisjon til neste møte.

Sak 018/12 - Plan for selskapskontroll 2012-2013
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
22.06.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Saknr

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2013, med følgende prioriterte
prosjekter:
1. Hamos forvaltning IKS
2. Bomvegselskaper
3. Eierstyring og nettvirksomhet i Trønderenergi
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det
finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll.
4. Kommunens eierrepresentanter bes påse at kopi av innkalling og protokoll fra
generalforsamlinger i selskaper der Hemne kommune har eierinteresser uoppfordret
sendes kontrollutvalgets sekretariat.
Protokoll
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012-2013, med følgende prioriterte
prosjekter:
1. Hamos forvaltning IKS
2. Bomvegselskaper
3. Eierstyring og nettvirksomhet i Trønderenergi
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre endringer i planen i perioden dersom det
finner det nødvendig, eller ønskelig av hensyn til samarbeid med andre eiere.
3. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere ressurser mellom forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll.
4. Kommunens eierrepresentanter bes påse at kopi av innkalling og protokoll fra
generalforsamlinger i selskaper der Hemne kommune har eierinteresser uoppfordret
sendes kontrollutvalgets sekretariat.

Sak 019/12 - Reglement for kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
22.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar å føre sine møter for åpne dører.
Kontrollutvalget legger forslag til reglement frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
Reglement for kontrollutvalget vedtas.
Protokoll
Følgende omforente forslag ble fremmet:
Følgende endringer gjøres i dokumentet:

Under § 2 endres: ”Minst to av utvalgets medlemmer skal velges blant
kommunestyrets medlemmer.” til: ”Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges
blant kommunestyrets medlemmer.”
Under § 2 legges til: ”Kontrollutvalgets leder bør velges etter forslag fra
opposisjonspartiene i kommunestyret.”
Innstilling med omforent forslag til endring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar å føre sine møter for åpne dører.
Følgende endringer gjøres i dokumentet
Under § 2 endres: ”Minst to av utvalgets medlemmer skal velges blant
kommunestyrets medlemmer.” til: ”Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges
blant kommunestyrets medlemmer.”
Under § 2 legges til: ”Kontrollutvalgets leder bør velges etter forslag fra
opposisjonspartiene i kommunestyret.”
Kontrollutvalget legger endret forslag til reglement frem for kommunestyret med følgende
innstilling:
Reglement for kontrollutvalget vedtas.

Sak 020/12 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
22.06.2012

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Det ble fremsatt at fredag er en ugunstig møtedag.
Følgende omforente forslag ble fremmet: ” Møteplan revideres på neste møte. Leder vurderer
eventuell ny dato for neste møte.”
Vedtak:
Møteplan revideres på neste møte. Leder vurderer eventuell ny dato for neste møte.

Protokollen ble opplest og godkjent i møtet.

