Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune
Møtedato/tid:

08.05.2014 kl. 14:00 – 16:25

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

Geir Rostad (Leder)
Eldbjørg Røstvold
Erik Snekvik

Forfall:

Kristin Kjønsvik
Jorulf Gumdal

Møtende
varamedlemmer:
Andre møtende:

Torger Aarvaag, Rådmann
Inger-Johanne Steinveg, Kommunalsjef
Gunn Hege Kjørsvik, Regnskapsansvarlig
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge IKS
Anne Gråberg, Revisjon Midt-Norge IKS
Sverre Midthjell, Konstrollutvalgssekretariat Midt-Norge
IKS
Torbjørn Brandt, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge
IKS

Saker til behandling:

010/14 - 013/14

Arkivsak:

14/74

Saksliste
010/14
011/14
012/14
013/14

Referatsaker
Bestilling forvaltningsrevisjon - effektivitet og kvalitet i
saksbehandlingen
Eventuelt
Regnskap og revisjon 2013 - Kontrollutvalgets uttalelse

Sak 010/14 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
08.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Sekretariatet orienterte om referatsakene.
Innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 011/14 - Bestilling forvaltningsrevisjon - effektivitet og kvalitet i
saksbehandlingen
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
08.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på
effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen i Hemne kommune.
2. Revisjonen bes presentere en skisse til innretning på prosjektet i
kontrollutvalgets neste møte.
3. Prosjektet bes gjennomført innenfor en ramme på 350 timer, med levering
innen 15.3.2015.

Protokoll
Kontrollutvalget diskuterte problemstillinger og avgrensninger i forbindelse med
bestilling av forvaltningsrevisjon.
Følgende omforente forslag ble fremmet:
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på
effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen i Hemne kommune innenfor oppvekst
eller helse.
Revisjonen bes presentere en skisse til innretning på prosjektet i
kontrollutvalgets neste møte.
Prosjektet bes gjennomført innenfor en ramme på 350 timer, med levering innen
15.3.2015.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på
effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen i Hemne kommune innenfor
oppvekst eller helse.
2. Revisjonen bes presentere en skisse til innretning på prosjektet i
kontrollutvalgets neste møte.
3. Prosjektet bes gjennomført innenfor en ramme på 350 timer, med levering
innen 15.3.2015.

Sak 012/14 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
08.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
I forbindelse med referatsak 7. kommunestyrets behandling av Trønderenergirapporten ble det opplyst at ordfører deltok i saksbehandlingen. Ordføreren sitter
i bedriftsforsamlingen og er dermed inhabil i behandling av saken, jf.
Forvaltningsloven § 6 1.ledd bokst. e nr. 2.
Følgende omforente forslag ble fremmet:
Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet oversende kommunestyret et
brev i forbindelse med kommunestyrets behandling av selskapskontrollen av
Trønderenergi og ordførers habilitet.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber kontrollutvalgssekretariatet oversende Hemne
kommunestyre et brev i forbindelse med kommunestyrets behandling av
selskapskontrollen av Trønderenergi og ordførers habilitet.

Sak 013/14 - Regnskap og revisjon 2013 - Kontrollutvalgets uttalelse
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
08.05.2014

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hemne kommunes årsregnskap for 2013
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de
avgir sin innstilling til kommunestyret i saken.

Protokoll
Rådmann orienterte og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget om årsberetning
og årsregnskap.
Revisjonen orienterte og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget om
årsregnskapet.

Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hemne kommunes årsregnskap for 2013
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de
avgir sin innstilling til kommunestyret i saken.

