Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune
Møtedato/tid:

28.06.2017 kl 09:00-12:45

Møtested:

Kommunestyresalen, herredshuset

Møtende medlemmer:
Tone Småge Måsøval, møteleder
Helge Borgen
Kirsten Dragsnes
Laila Wedø
Forfall:
Sten S. Arntzen
Harry Osvald Hansen (vara for Arntzen)
Arkivsak: 17/84
Andre møtende:
Svanhild Mosebakken, Frøya kommune
Jomar Finseth, Frøya kommune, til stede under sak 23
Stian Haugen, Frøya kommune, til stede under sak 23
Bjørnar Grytvik, Frøya kommune, til stede under sak 23
Roger Antonsen, Frøya kommune, til stede under sak 18
Gard S.G. Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS, til stede under sak 18 og 23
Tor-Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS, til stede under sak 18 og 23
Torbjørn Berglann, Konsek, møtesekretær

Sakliste:
Saksnr.
18/17
19/17
20/17
21/17
22/17
23/17

Saktittel
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon - kvalitet i opplæringen ny behandling
Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 - ny behandling
Nytt fra utvalgene 28.6.2017
Referatsaker
Eventuelt
Rapport om kostnader til sanering/utbygging av Rabben 1

Sak 18/17 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon kvalitet i opplæringen - ny behandling
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.06.2017

Saknr
18/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner planen med leveringstidspunkt og ressursramme lagt
fram i møtet.

Behandling:
Før planen ble lagt fram presenterte kommunens nye oppvekstsjef seg selv og
orienterte om status for oppvekstområdet.
Revisor la fram planen for hvordan forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres.
Leveringstidspunkt foreslås til 31.12.2017, ressursrammen er på 220 timer.
Utvalgsmedlemmene ga innspill til områder de ønsker undersøkt.
Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner planen med foreslått leveringstidspunkt og
ressursramme samt innspill gitt i møtet.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner planen med foreslått leveringstidspunkt og
ressursramme samt innspill gitt i møtet.

Sak 19/17 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 - ny
behandling
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.06.2017

Saknr
19/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner utkast til årsmelding for 2016 og sender det til
kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

Behandling:
Vedtak som innstilling.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner utkast til årsmelding for 2016 og sender det til
kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

Sak 20/17 Nytt fra utvalgene 28.6.2017
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten innstilling.

Behandling:
Kontrollutvalget diskuterte aktuelle saker.

Vedtak:
Ingen vedtak fattet.

Møtedato
28.06.2017

Saknr
20/17

Sak 21/17 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.06.2017

Saknr
21/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Sekretariatet la fram referatsakene:
1. Budsjett i interkommunale selskaper
2. Alle dokumenter skal journalføres fortløpende
3. Status for sammenslåing kontrollutvalgssekretariat, revisjon
Vedtak som innstilling.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 22/17 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.06.2017

Saknr
22/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Forslag til møteplan for høsten: 13. september, 1. november, 12. desember
Møteprotokoll for 10.5. og 19. januar er tidligere utsendt, foreslås godkjent.
Omforent forslag til vedtak:
Møteplan for kontrollutvalget høsten 2017: 13. september, 1. november,
12.desember
Møteprotokoll for 10.5. og 19.1. godkjennes.

Vedtak:
Møteplan for kontrollutvalget høsten 2017: 13. september, 1. november,
12.desember
Møteprotokoll for 10.5. og 19.1. godkjennes.

Sak 23/17 Rapport om kostnader til sanering/utbygging av
Rabben 1
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
28.06.2017

Saknr
23/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget sender rapport fra undersøkelsen om kostnadene i forbindelse med
sanering/omlegging av Rabben 1 til kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen påse at saker som skal behandles politisk er
forsvarlig utredet. I den grad det er behov for kompetansehevende tiltak ber
kommunestyret om at rådmannen iverksetter slike tiltak.
2. Rådmannen bes om å kartlegge den tekniske infrastrukturen slik at
administrasjonen kan gjøre konkrete økonomiske vurderinger i utbyggingsog dispensasjonssaker.
3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram utkast til retningslinjer for
behandling av dispensasjonssøknader i løpet av høsten.
4. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om oppfølgingen av punkt 1-3
innen utgangen av 2017.

Behandling:
Revisor redegjorde for undersøkelsen, rådmannen v/teknisk sjef fikk ordet og
redegjorde for administrasjonens oppfatning.
Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram:
1. Kommunestyret ber rådmannen påse at saker som skal behandles politisk er
forsvarlig utredet. I den grad det er behov for kapasitets- og
kompetansehevende tiltak ber kommunestyret om at rådmannen iverksetter
slike tiltak.
2. Rådmannen bes om å kartlegge den tekniske infrastrukturen slik at
administrasjonen kan gjøre konkrete økonomiske vurderinger i utbyggingsog dispensasjonssaker.
3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram utkast til retningslinjer for
behandling av dispensasjonssøknader i løpet av høsten.
4. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om oppfølgingen av punkt 1-3

innen utgangen av 2017.

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen påse at saker som skal behandles politisk er
forsvarlig utredet. I den grad det er behov for kapasitets- og
kompetansehevende tiltak ber kommunestyret om at rådmannen iverksetter
slike tiltak.
2. Rådmannen bes om å kartlegge den tekniske infrastrukturen slik at
administrasjonen kan gjøre konkrete økonomiske vurderinger i utbyggingsog dispensasjonssaker.
3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram utkast til retningslinjer for
behandling av dispensasjonssøknader i løpet av høsten.
4. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om oppfølgingen av punkt 1-3
innen utgangen av 2017.

