Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune
Møtedato/tid:
Møtested:
Møtende medlemmer:

Forfall:
Møtende
varamedlemmer:
Andre møtende:

Saker til behandling:
Arkivsak:

18.02.2011 kl. 12:00 – 15:15
Rådhuset, Formannskapssalen
Geir Rostad (leder)
Eldbjørg Røstvold
Erik Bakken
Per Erik Bjerksæter
Asbjørn Åsmul

Sverre B. Midthjell (møtesekretær), KonSek
Ståle Vaag, ordfører (sak 3/11)
Torgeir Aarvaag, rådmann (sak 3/11)
Jon Kristian Sørmo, Revisjon Midt-Norge (sak 5/11)
001/11 - 006/11
11/7-8

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte
Saksliste
001/11
002/11
003/11
004/11
005/11
006/11

Godkjenning av protokoll fra møte 3.12.2010
Referatsaker
Oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i
kommunane
Årsmelding for kontrollutvalget 2010
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet, kompetanse og samarbeid i
barnevernstjenesten
Eventuelt

Sak 001/11 - Godkjenning av protokoll fra møte 3.12.2010
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
18.02.2011

Saknr

Møtedato
18.02.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 002/11 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering
Protokoll
Følgende saker ble referert:
1. Rådmannens saksoppfølging for kommunestyret 2. halvår 2010
2. Rådmannens saksoppfølging for formannskapet 2. halvår 2010
3. Timeforbruk kontrollutvalget 2010
4. Valg av nytt medlem til kontrollutvalget.
5. Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 003/11 - Oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt
eigenkontroll i kommunane
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
18.02.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget har merket seg innholdet og drøftet anbefalingene i rapporten ”85 tilrådinger
for styrkt eigenkontroll i kommunane”.
Kontrollutvalget ber sekretariatet bearbeide innspill framkommet i møtet til hvordan
rapportens anbefalinger kan følges opp.
Protokoll
Rådmann og ordfører deltok i behandlingen.

Følgende omforente forslag til tillegg ble fremmet:
”Kontrollutvalget ber om at det fremmes en egen sak om reglement for kontrollutvalget.”
Innstilling med omforent forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget har merket seg innholdet og drøftet anbefalingene i rapporten ”85 tilrådinger
for styrkt eigenkontroll i kommunane”.
Kontrollutvalget ber sekretariatet bearbeide innspill framkommet i møtet til hvordan
rapportens anbefalinger kan følges opp.
Kontrollutvalget ber om at det fremmes en egen sak om reglement for kontrollutvalget.

Sak 004/11 - Årsmelding for kontrollutvalget 2010
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
18.02.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Årsmeldinga legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.
Protokoll
En mindre korrigering i årsmeldinga ble foretatt.
Korrigert forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsmeldinga legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.

Sak 005/11 - Forvaltningsrevisjon - Kvalitet, kompetanse og
samarbeid i barnevernstjenesten
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
18.02.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger angitt i rapporten, og
gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av 2011.
3. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behov og muligheter for opprettelse av
akuttberedskap for barnevern utenfor ordinær arbeidstid, og bringe dette inn for
kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012.
Protokoll
Revisor Jon Kristian Sørmo orienterte om prosjektet.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger angitt i rapporten, og
gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av 2011.
3. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behov og muligheter for opprettelse av
akuttberedskap for barnevern utenfor ordinær arbeidstid, og bringe dette inn for
kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012.

Sak 006/11 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
18.02.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Brev til kontrollutvalget fra G-bygg AS med anmodning om behandling ble lagt frem i møtet.
Per Erik Bjerksæter tok opp spørsmål om sin egen habilitet da G-Bygg AS er kunde av hans
arbeidsgiver. Bjerksæter fratrådte møtet under behandling av egen habilitet.
Utvalget vurderte Bjerksæter til å være habil. Vurderingen var enstemmig.
Kontrollutvalget diskuterte behandlingsmåte for innkommet brev, og følgende omforente
forslag til vedtak ble fremmet:
”Kontrollutvalget vil ta stilling til henvendelsen fra G-Bygg i et eget møte. Kontrollutvalgets
leder, i samarbeid med sekretariatet, berammer møtet og tar stilling til behandlingsmåte. GBygg og rådmannen bør gis anledning til å uttale seg.”
HEMN-006/11 Vedtak:
Kontrollutvalget vil ta stilling til henvendelsen fra G-Bygg i et eget møte. Kontrollutvalgets
leder, i samarbeid med sekretariatet, berammer møtet og tar stilling til behandlingsmåte. GBygg og rådmannen bør gis anledning til å uttale seg.

