Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune
Møtedato/tid:

29.09.2011 kl. 09:00 – 11:10

Møtested:

Storkleppen, rådhus 2

Møtende medlemmer:

Reidar Kjøsnes, leder
Toralf Øverås

Forfall:

Astrid Jensen

Møtende
varamedlemmer:

Odd Svelmoe

Andre møtende:

Kari Slungård, ordfører
Marthe R. Græsli, fagsjef økonomi (møtte for rådmannen)
Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 16-18)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

016/11 - 021/11

Arkivsak:

11/264

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.
Saksliste
016/11
017/11
018/11
019/11
020/11
021/11

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.06.2011.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte den 29.09.2011
Forvaltningsrevisjonsrapport - anskaffelser ved bygging av flerbrukshus.
Kontrollutvalgets rapport om virksomheten i valgperioden 2007-2011.
Forslag til økonomiplan 2012-2015 med forslag til budsjett for 2012 for
kontrollutvalget.
Eventuelt.

Kontrollutvalgets leder takket på slutten av møtet de øvrige medlemmer av kontrollutvalget,
ordfører, administrasjonen, revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet for et godt og
konstruktiv samarbeid i valgperioden.

Sak 016/11 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte
den 10.06.2011.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
29.09.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 10.juni godkjennes.
Protokoll
Innstillingen enstemmig vedtatt.
016/11 Vedtak:
Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 10.juni godkjennes.

Sak 017/11 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte den 29.09.2011
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
29.09.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Protokoll
Følgende referatsaker ble tatt opp:
1. Notat fra KonSek vedrørende samling for kontrollutvalg 7.-8.juni. Arrangør Forum for
Kontroll og Tilsyn, FKT.
2. Brev fra KRD til K-sekretariat IKS, datert 04.07.11, vedrørende kontrollutvalgets
adgang til bedriftsforsamling og generalforsamling.
3. Brev fra KonSek, datert 30.06.11, til eierkommunene vedrørende kommunevalget
høsten 2011 – valg av kontrollutvalg.
4. Kontrollutvalgets innspill til Forum for Kontroll og Tilsyn sin høringsuttalelse til
endringer i kommuneloven m.m.
Kontrollutvalgets leder og sekretær orienterte.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
017/11 Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 018/11 - Forvaltningsrevisjonsrapport - anskaffelser ved bygging
av flerbrukshus.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
29.09.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefaling om å sikre
konkurranse ved fremtid kjøp av arkitekttjenester.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en orientering om hvordan
Tydal kommune sikrer at regelverket knyttet til offentlige anskaffelser følges.
Orienteringen gis i løpet at 1.halvår 2012.
Protokoll
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS, presenterte
rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Utvalget fikk en grundig innføring i
revisors vurderinger og konklusjoner, samt et innblikk i deler av et komplisert regelverk
knyttet til offentlige anskaffelser.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
018/11 Vedtak:
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning, og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefaling om å sikre
konkurranse ved fremtid kjøp av arkitekttjenester.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en orientering om hvordan
Tydal kommune sikrer at regelverket knyttet til offentlige anskaffelser følges.
Orienteringen gis i løpet at 1.halvår 2012.

Sak 019/11 - Kontrollutvalgets rapport om virksomheten i
valgperioden 2007-2011.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
29.09.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til framlagt forslag til rapport for utvalgets virksomhet i
valgperioden 2007-2011. Rapporten legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar framlagt rapport fra kontrollutvalget om virksomheten i valgperioden
2007-2011 til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget sluttet seg til innholdet i rapporten.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
019/11 Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til framlagt forslag til rapport for utvalgets virksomhet i
valgperioden 2007-2011. Rapporten legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar framlagt rapport fra kontrollutvalget om virksomheten i valgperioden
2007-2011 til orientering.

Sak 020/11 - Forslag til økonomiplan 2012-2015 med forslag til
budsjett for 2012 for kontrollutvalget.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
29.09.2011

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 og budsjett for 2012 med en netto
ramme på kr 486.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget, vedtas.
Protokoll
Innstillingen enstemmig vedtatt.
020/11 Vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 og budsjett for 2012 med en netto
ramme på kr 486.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget, vedtas.

Sak 021/11 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker ble fremmet.

Møtedato
29.09.2011

