Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune
Møtedato/tid:

10.06.2011 kl. 09:00 – 11:00

Møtested:

Storkleppen, Rådhus 2

Møtende medlemmer:

Reidar Kjøsnes, leder
Toralf Øverås
Astrid Jensen
Ingen.

Forfall:
Møtende
varamedlemmer:

Ingen.

Andre møtende:

John Evjen, konstituert daglig leder TKE. (Sak 13)
Arvid Hanssen, KonSek

Saker til behandling:

011/11 - 015/11

Arkivsak:

11/215

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.
Saksliste
011/11
012/11
013/11
014/11
015/11

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.mai 2011.
Referatsaker til kontrollutvalgets 10.06.2011.
Regnskap for Tydal Kommunale Energiverk KF for 2010 kontrollutvalgets uttalelse.
Retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal.
Eventuelt.

Sak 011/11 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte
10.mai 2011
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
10.06.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 10.mai 2011 godkjennes.
Protokoll
Innstillingen enstemmig vedtatt.
011/11 Vedtak:
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 10.mai 2011 godkjennes.

Sak 012/11 - Referatsaker til kontrollutvalgets 10.06.2011
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
10.06.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Protokoll
Følgende referatsaker ble tatt opp:
1. Høringsnotat om endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i
kommunene m.m) (Eget dokument)
2. Notat fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS 18.mai 2011.
3. Årsberetning 2010 Revisjon Midt-Norge IKS.
4. Årsberetning 2010 KonSek Midt-Norge IKS.
5. Årsmelding 2010 Forum for Kontroll og Tilsyn.
6. Kommunale samarbeidsformer. Artikkel kommunal rapport.
7. Brev fra Tydal kommune til Revisjon Midt-Norge IKS, datert 16.mai 2011,
vedrørende tilbakemelding årsrevisjonen.
Sekretariatet orienterte.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
012/11 Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 013/11 - Regnskap for Tydal Kommunale Energiverk KF for 2010
- kontrollutvalgets uttalelse.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
10.06.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal Kommunale Energiverks årsregnskap for 2010
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet.
Protokoll
Konstituert daglig leder TKE orienterte om regnskapet og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets uttalelse til Tydal Kommunale Energiverk KF sitt regnskap for 2010 ble
signert og overlevert Tydal kommune.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
013/11 Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal Kommunale Energiverks årsregnskap for 2010
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet.

Sak 014/11 - Retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
10.06.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken egges frem uten innstilling.
Protokoll
Kontrollutvalget gjennomgikk gjeldende retningslinjer, som er vedtatt av kommunestyret i
sak 22/06 den 29.06.2006. Videre diskuterte utvalget følgende 2 sentrale forslag som ligger
inne i et høringsnotat om endringer av kommuneloven:
1. Forslag om at kontrollutvalgets møter skal være åpne.
2. Antall medlemmer i kontrollutvalget økes fra minimum 3 til 5 medlemmer.
Kontrollutvalget signaliserte at de er for åpne møter. Utvalget ønsker likevel at påtroppende
kontrollutvalg i neste valgperiode skal få muligheten til å vedta åpne møter, dersom dette
ønskes, før en eventuell lovendring trer i kraft. Kontrollutvalget har også nå hjemmel for å
innføre åpne møter.
Kontrollutvalget har i 2010 og 2011 diskutert behovet for å øke antall medlemmer i utvalget,
da dette er tema i KRD`s 85 anbefalinger til styrket egnekontroll i kommunen. Et samlet
utvalg mener at 3 medlemmer har fungert godt for en kommune på Tydals størrelse og at det
ikke er noen grunn til å foreslå en økning av antall medlemmer før eventuell lovendring
krever dette.

Det fremkom ingen ønsker om å foreslå endringer i dagens retningslinjer for kontrollutvalget.
Omforent forslag om dette ble fremmet og vedtatt.
014/11 Vedtak:
Kontrollutvalget fremmer ikke forslag til endringer i retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal
kommune.

Sak 015/11 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker fremmet.

Møtedato
10.06.2011

