MØTEREFERAT
Møtet gjaldt:
Dato:

Samarbeid Klæbu/Trondheim
01.03.2017

Sted:
Til stede:

Kontrollkomiteens sekretariats lokale
Eva Bekkavik, Konsek. Marit Finnland Trøite og Hilde Haugskott kontrollkomiteens
sekretariat

Referent:

Hilde Haugskott

Hensikten med møtet er å se på om det er områder hvor det er aktuelt for sekretariatene å samarbeide før
sammenslåingen av kommunene

Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroll
Eva orienterte om forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres i Klæbu kommune.
Planlagte forvaltningsrevisjoner som kommer er:


Mobbing på skoler.



Dokumenthåndtering og arkivering/journalføring.



Arbeidsmiljø – vold og trusler på arbeidsplassen



Eventuelt hvis kapasitet; Barnevernet

Trøndelag brann og redningstjeneste IKS står på planen for selskapskontroll i Klæbu kommune.
Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll gjelder perioden fram til sammenslåing.
Konsek prøver å lage en oversikt over hva som gjøres med Klæbu kommunes eierskap, hvor kommunen
ikke eier 100 %.
Kontrollkomiteens sekretariat orienterte om planlagte forvaltningsrevisjoner i Trondheim kommune.
Følgende saker står på komiteens plan for 1. halvår 2017:
1. Håndtering av krenkelsessaken
2. Selskapskontroll av Trondheim kino AS
3. Brukerstyrt personlig assistanse og kjøp av ULOBA BA
4. Skolenes oppfølging av elevfravær
5. Eierskapskontroll av Olavshallen AS
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6. Miljøledelse i Trondheim kommune – kontroll av rådmannens miljøstyring.
7. Ungdom i barnevernet
8. Vistamar SL
9. Lederrekruttering og lederutvikling
10. Kommunens planarbeid
11. Kvalitet i sykehjem
12. Sykefravær
13. Investeringer i idrettsanlegg

Konsek ønsker å få beskjed når Trondheim kommunerevisjon starter opp prosjektet kvalitet i sykehjem, slik
at kontrollutvalget i Klæbu kan vurdere om det også er behov for at et lignende prosjekt startes opp der.
Siste forvaltningsrevisjon som er avsluttet i Klæbu er sykefravær sykehjem. Rapporten kan legges fram for
kontrollkomiteens arbeidsutvalg i Trondheim kommune til orientering.

Fellesnemda og valg av revisor
Fellesnemnda og sammenslåingen av kommunene ble diskutert.
En felles utredning fra Konsek og kontrollkomiteens sekretariat om hvem som skal være fellesnemdas
revisor må vurderes. I neste omgang må det vurderes om Konsek og kontrollkomiteens sekretariat skal lage
en felles utredning om hvem som skal være den sammenslåtte kommunens revisor.
Når det gjelder utredning om hvilket sekretariat som skal velges må det antagelig overlates til et
settesekretariat å lage innstilling.
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