Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune
Møtedato/tid:

19.03.2015 kl. 13:00 – 15:00

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

Geir Rostad (møteleder)
Eldbjørg Røstvold
Kristin Kjønsvik
Jorulf Gumdal

Forfall:

Erik Snekvik
Rune Stavaas (vara for Snekvik)

Møtende
varamedlemmer:
Andre møtende:

Sverre B. Midthjell, Konsek
Torger Aarvaag, rådmann (sak 7-8)
Magne Jøran Belsvik, enhetsleder (sak 7)
Svein Johnny Forren, ass. rådmann (sak 7)
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge (sak 7-9)
Inger Lise Øyan Waade, kommunalsjef (sak 9)

Saker til behandling:

006/15 - 010/15

Arkivsak:

15/19

Saksliste
006/15
007/15
008/15
009/15
010/15

Referatsaker
Orientering - Saksbehandling og offentlighet i forvaltningen
med søknad, tildeling av tomter m.m
Forvaltningsrevisjon - Saksbehandling i pleie og omsorg
Status for selskapksontrollprosjekter
Eventuelt

Sak 006/15 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
19.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert:
1.
2.
3.
4.

Evaluering av kontrollutvalg og kontorllutvalgssekretariat (rapport).
Får kritkk for ikke å svare på innsynskrav (artikkel).
Kontrollrapport 2014 skatteoppkreverfunksjonen
Årsrapport og årsregnskap 2014.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 007/15 - Orientering - Saksbehandling og offentlighet i
forvaltningen med søknad, tildeling av tomter m.m
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
19.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Protokoll
Enhetsleder landbruk, miljø og teknisk Magne Jøran Belsvik; assisterende
rådmann Svein Johnny Forren og rådmann Torger Aarvaag orienterte om rutiner
for tildeling av boligtomter og praksis vedrørende offentlighetsvurderinger.
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 008/15 - Forvaltningsrevisjon - Saksbehandling i pleie og omsorg
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
19.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret er tilfreds med at rapporten viser at det innenfor pleie
og omsorg er lagt til rette for god saksbehandling og at denne er i tråd
med god forvaltningsskikk.
2. Kommunestyret ber rådmannen påse at det fattes enkeltvedtak for
tildeling av trygde- og omsorgsboliger i tråd med gjeldende regelverk.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for rapportering om
saksbehandlingstider, og vurdere å innføre indikatorer for dette i
kommunens system for balansert målstyring der det er relevant.
4. Kommunestyret ber rådmannen rapportere til kontrollutvalget om
gjennomføring av dette senest innen utgangen av året.

Protokoll
Anna Ølnes fra Revisjon Midt-Norge orienterte om rapporten.
Rådmann Torger Aarvaag og kommunalsjef Inger Lise Øyan Waade orienterte om
oppfølging av rapporten.
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret er tilfreds med at rapporten viser at det innenfor pleie
og omsorg er lagt til rette for god saksbehandling og at denne er i tråd
med god forvaltningsskikk.
2. Kommunestyret ber rådmannen påse at det fattes enkeltvedtak for
tildeling av trygde- og omsorgsboliger i tråd med gjeldende regelverk.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for rapportering om
saksbehandlingstider, og vurdere å innføre indikatorer for dette i
kommunens system for balansert målstyring der det er relevant.
4. Kommunestyret ber rådmannen rapportere til kontrollutvalget om
gjennomføring av dette senest innen utgangen av året.

Sak 009/15 - Status for selskapksontrollprosjekter
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
19.03.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar informasjon om status for prosjekt om selskapskontroll av
Hamos forvaltning IKS til orientering.
Kontrollutvalget tar informasjon om avvikling av prosjekt om selskapskontroll av
bomvegselskaper til etterretning, og går ikke videre med dette.
Kontrollutvalget avventer initiativ fra kontrollutvalget i Melhus kommune før
eventuell bestilling av selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS.

Protokoll
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjon om status for prosjekt om selskapskontroll av
Hamos forvaltning IKS til orientering.
Kontrollutvalget tar informasjon om avvikling av prosjekt om selskapskontroll av
bomvegselskaper til etterretning, og går ikke videre med dette.
Kontrollutvalget avventer initiativ fra kontrollutvalget i Melhus kommune før
eventuell bestilling av selskapskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS.

Sak 010/15 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker fremmet.

Vedtak:
Ingen vedtak fattet.

Møtedato
19.03.2015

Saknr

Protokollen ble gjennomlest og godkjent i møtet.

