Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Møtedato/tid:

08.03.2011 kl. 18:00 – 20:20

Møtested:

Rådhuset

Møtende medlemmer:

Ole Halvard Bondahl, leder
Arnstein Trøite
Olga Irene Fuglem
Brynjolv Haave
Helga Renå
Else May Engen
(1.vara DnA/Sv/FrP)
Oddvar Uglem
(2.vara DnA/Sv/FrP)
Bjørn Einar Jørgensen (3.vara DnA/Sv/FrP)

Forfall:

Møtende
varamedlemmer:

Jon Erik Haarstad (1.vara V/KrF/Sp)

Andre møtende:

Karsten Reitan, rådmann (Sak 1 og 2)
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

001/11 - 006/11

Arkivsak:

11/17

Saksliste
001/11
002/11
003/11
004/11
005/11
006/11

Referatsaker
Forvaltningsrevisjonsrapport - Omdømme og omdømmebygging i Selbu
kommune
Rutiner for utbetaling av tilskudd til skogsbilveier i Selbu kommune.
KonSek - tidsforbruk perioden 2008-2010.
Årsmelding 2010 for kontrollutvalget
Eventuelt.

Sak 001/11 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
08.03.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering
Protokoll
Følgende referatsaker ble tatt opp i møtet:
1.Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Selbu kommune, datert
11.02.2011.
2.Årsrapport 2010 Værnes-regionen skatteoppkreverkontor, datert 03.02.2011.
3.Medlemsbrev nr 1/2011 fra FORUM for KONTROLL og TILSYN. Datert 16.02.2011.
4.Rapport utarbeidet av Kjell Tore Wirum, datert 07.02.2011, - Valg til kommunale og
fylkeskommunale kontrollutvalg – etterlevelse av kommunelovens bestemmelser.
5.Sak 5/11 i Arbeidsmiljøutvalgets møte den 08.02.2011 – Arbeidstilsynets – Pålegg til Selbu
kommune.
6.Elgbeitetakst for Selbu 2010.
Sekretariatet orienterte kort og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Rådmannen orienterte
om opplegg for å lukke avvikene som er tatt opp i rapport fra Arbeidstilsynet. (Pkt 5 ovenfor)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SELBU-001/11 Vedtak:
Referatsakene tas til orientering

Sak 002/11 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Omdømme og
omdømmebygging i Selbu kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
08.03.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Omdømme og omdømmebygging” til
etterretning og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Omdømme og
omdømmebygging” til etterretning.
2. Kommunestyret ber om at rådmannen følger opp anbefalingene i rapporten og bruker
rapporten som et av flere virkemidler i det videre arbeidet med å opprettholde et godt
omdømme av Selbu kommune.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en tilbakemelding på
omdømmearbeidet i Selbu kommune i kontrollutvalgets første møte i 2012.

Protokoll
Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS, gjennomgikk
hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Rådmannen supplerte
med informasjon rundt omdømmearbeidet i Selbu kommune og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Følgende omforente forslag til endringer av pkt 2 og 3 ble fremmet:
2.Kommunestyret ber om at rådmannen følger opp anbefalingene i rapporten og bruker
rapporten som et av flere virkemidler i det videre arbeidet med å opprettholde et godt
omdømme for Selbu kommune.
3.Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en tilbakemelding om hva som er
gjort i forhold til rapportens påpekte anbefalinger, i kontrollutvalgets første møte i 2012.
Innstillingens pkt 1, og omforente forslag til endringer i pkt 2 og 3, ble enstemmig vedtatt.
SELBU-002/11 Vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten ”Omdømme og
omdømmebygging” til etterretning.
2. Kommunestyret ber om at rådmannen følger opp anbefalingene i rapporten og bruker
rapporten som et av flere virkemidler i det videre arbeidet med å opprettholde et godt
omdømme for Selbu kommune.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en tilbakemelding om hva
som er gjort i forhold til rapportens påpekte anbefalinger, i kontrollutvalgets første
møte i 2012.

Sak 003/11 - Rutiner for utbetaling av tilskudd til skogsbilveier i
Selbu kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
08.03.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.
Protokoll
Rutinene er beskrevet i saken. Sekretariatet orienterte kort om gjennomgangen som
administrasjonen har hatt på bakgrunn av henvendelsen fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SELBU-003/11 Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 004/11 - KonSek - tidsforbruk perioden 2008-2010.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
08.03.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar statusrapportering fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS over
tidsforbruk i perioden 2008-2010 i Selbu kommune til orientering.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SELBU-004/11 Vedtak:
Kontrollutvalget tar statusrapportering fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS over
tidsforbruk i perioden 2008-2010 i Selbu kommune til orientering.

Sak 005/11 - Årsmelding 2010 for kontrollutvalget.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
08.03.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2010. Saken legges frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.
Protokoll
Kontrollutvalget diskuterte administrativt utkast til årsmelding og innarbeidet et par
tilføyelser under avsnittet Andre forhold.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
SELBU-005/11 Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2010. Saken legges frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.

Sak 006/11 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker ble tatt opp.
SELBU-006/11 Vedtak:

Møtedato
08.03.2011

