Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Møtedato/tid:

10.05.2011 kl. 18:00 – 21:10

Møtested:

Rådhuset, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Ole Halvard Bondahl, leder
Olga Irene Fuglem
Brynjolv Haave
Helga Renå

Forfall:

Arnstein Trøite
Else May Engen
(1.vara DnA/Sv/FrP)
Oddvar Uglem
(2.vara DnA/Sv/FrP)
Bjørn Einar Jørgensen (3.vara DnA/Sv/FrP)

Møtende
varamedlemmer:

Bodil Olsen

Andre møtende:

Turid Græsli, økonomisjef
(Sak 7-9)
Tove Tveråmo, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) (Sak 7-9)
Hilde Løseth Modell, RMN (Sak 7-9)
Per Birger Tørum, daglig leder Selbu Næringsselskap KF (Sak
7-8)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

007/11 - 011/11

Arkivsak:

11/154

(4.vara DnA/Sv/FrP)

Saksliste
007/11
008/11
009/11
010/11
011/11

Referatsaker til møte 10.05.2011
Årsregnskap og revisjonsberetning 2010 for Selbu Næringsselskap KF kontrollutvalgets uttalelse.
Årsregnskap og revisjonsberetning 2010 for Selbu kommune kontrollutvalgets uttalelse.
Prioritering av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Eventuelt.

Sak 007/11 - Referatsaker til møte 10.05.2011
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
10.05.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering
Protokoll
Følgende referatsaker ble tatt opp:
1. Kommunestyrets behandling av sak 11/11 den 11.04.2011:
Forvaltningsrevisjonsrapport - Omdømme og omdømmebygging i Selbu.
2. Kommunestyrets foreløpige behandling av årsmelding for kontrollutvalget for 2010.
3. Medlemsbrev nr 2/2011 fra FORUM for KONTROLL og TILSYN.
4. Orientering fra representantskapsmøte i IKA Trøndelag IKS den 14.04.11.
5. Orientering fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS den 29.04.11.
6. Kort orientering om innhenting av opplysninger i tilknytning til kunngjøring av anbud,
høsten 2010, Oppføring av takoverbygg på eksisterende parkeringsplass - biler
hjemmetjenesten.
Sekretariatet orienterte.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
07/11 Vedtak:
Referatsakene tas til orientering

Sak 008/11 - Årsregnskap og revisjonsberetning 2010 for Selbu
Næringsselskap KF - kontrollutvalgets uttalelse.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
10.05.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2010 for Selbu Næringsselskap KF oversendes
kommunestyret.
Protokoll
Daglig leder og revisor orienterte om henholdsvis regnskapet og revisjonsarbeidet og svarte
på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets uttalelse til Selbu Næringsselskap KF sitt regnskap for 2010 ble signert og
overlevert daglig leder. Uttalelsen legges med regnskapssaken ved behandlingen i
kommunestyret.

Innstillingen enstemmig vedtatt.
08/11 Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2010 for Selbu Næringsselskap KF oversendes
kommunestyret.

Sak 009/11 - Årsregnskap og revisjonsberetning 2010 for Selbu
kommune - kontrollutvalgets uttalelse.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
10.05.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Selbu kommunes årsregnskap for 2010 oversendes
kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til
kommunestyret i regnskapssaken.
Protokoll
Økonomisjef og revisor orienterte om henholdsvis regnskapet og revisjonsarbeidet og svarte
på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget understreket betydningen av god løpende
budsjettoppfølging. Økonomisjefen opplyste at tett budsjettoppfølging og riktig rapportering
er sentrale tema i ledersamlinger.
Kontrollutvalgets uttalelse til Selbu kommunes regnskap for 2010 ble signert og overlevert
økonomisjefen. Uttalelsen legges med regnskapssaken ved behandlingen i formannskapet og
kommunestyret.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
09/11 Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Selbu kommunes årsregnskap for 2010 oversendes
kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til
kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 010/11 - Prioritering av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
10.05.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en sak om bestilling av et
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor sektor bygdautvikling til neste møte i
kontrollutvalget. Prosjektet avgrenses til arbeidet innenfor Plan, bygg og landbruk og
omfatter hovedsakelig planarbeid og saksbehandling i forhold til enkeltsaker.

Protokoll
Sekretariatet orienterte kort og henviste til gjeldende plan for forvaltningsrevisjon som ligger
som vedlegg i saken. Kontrollutvalget diskuterte alternative prosjekt i planen, men ønsket å
utsette valg av nytt prosjekt til sitt neste møte i juni. Kontrollutvalget ønsker at rådmannen
deltar under behandlingen av saken i neste møte.
Omforent forslag om å ta saken til orientering ble vedtatt.
10/11 Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 011/11 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Protokoll
Ingen saker ble fremmet.

Møtedato
10.05.2011

