Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune
Møtedato/tid:

10.05.2012 kl. 09:00 – 11:05

Møtested:

Rådhus 2, møterom Storkleppen

Møtende medlemmer:

Kari Slungård, leder
Astrid Jensen
Toralf Øverås

Forfall:

Ingen

Møtende
varamedlemmer:

Ingen

Andre møtende:

Gunnbjørn Berggård, rådmann (Sak 9-13)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 9-11 og 13.)
Eirik Einum, daglig leder Tydal Komm Energiverk KF (Sak 11)
John Evjen, øk.sjef Tydal Komm Energiverk KF (Sak 11)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

009/12 - 015/12

Arkivsak:

12/82

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.
Saksliste
009/12
010/12
011/12
012/12
013/12
014/12
015/12

Godkjenning av møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 26.02.2012
Regnskap Tydal kommune 2011 - kontrollutvalgets uttalelse
Årsregnskap Tydal Kommunale Energiverk KF 2011 - kontrollutvalgets
uttalelse
Forslag til avtaler 2012 - forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon
Referatsaker til kontrollutvalgets møte den 10.05.2012
Årsmelding 2011 for kontrollutvalget
Eventuelt

Sak 009/12 - Godkjenning av møteprotokoll fra møte i
kontrollutvalget 26.02.2012
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
10.05.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 010/12 - Regnskap Tydal kommune 2011 - kontrollutvalgets
uttalelse
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
10.05.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal kommunes årsregnskap for 2011 oversendes
kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til
kommunestyret i regnskapssaken.
Protokoll
Rådmannen orienterte kort om regnskapet. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om
revisjonsarbeidet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget mener at
regnskapet og årsmeldingen samlet gir god informasjon til brukerne av dokumentene.
Kontrollutvalget sluttet seg til utkast til uttalelse til regnskapet.
Kontrollutvalgets medlemmer fikk utdelt kopi av brev, datert 04.05.12, fra Revisjon MidtNorge IKS til rådmannen. Brevet er en tilbakemelding til rådmannen etter gjennomført
årsrevisjon for 2011.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal kommunes årsregnskap for 2011 oversendes
kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir sin innstilling til
kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 011/12 - Årsregnskap Tydal Kommunale Energiverk KF 2011 kontrollutvalgets uttalelse
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
10.05.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal Kommunale Energiverk KF sitt årsregnskap for
2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet.
Protokoll
Daglig leder - og økonomisjefen ved TKE orienterte om regnskap og årsberetning for 2011,
med utgangspunkt i dokumentene som ligger med saken. De kom også inn på utfordringer
knyttet til økonomi og andre forhold gjennom 2011. Daglig leder orienterte om prosessen i
2012, som så langt har ført til at kommunestyret i sak 29/12 har vedtatt en intensjonsavtale
med TrønderEnergi AS om overtakelse av TKE`s nett. Rådmannen supplerte med
opplysninger ut fra sitt ståsted. Ledelsen ved TKE og rådmannen svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Revisor orienterte om revisjonsarbeidet og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Det ble
innarbeidet en endring i utkast til uttalelse til regnskapet, da regnskapet for 2011, iflg revisor,
var ferdigstilt fra administrasjonen innen fristen 15.02.12.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

011/12 Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal Kommunale Energiverk KF sitt årsregnskap for
2011 oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet.

Sak 012/12 - Forslag til avtaler 2012 - forvaltningsrevisjon og
finansiell revisjon
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
10.05.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og
finansiell revisjon.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets leder signerte avtalene i møtet.

012/12 Vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og
finansiell revisjon.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Sak 013/12 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte den 10.05.2012
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
10.05.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering
Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kommunestyrets behandling av sak 10/12 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tydal
flerbrukshus, den 23.02.2012.
Brev fra Revisjon Midt-Norge IKS til kontrollutvalget vedrørende status og bruk av
foreløpig rapport av forvaltningsrevisjon på høring.
Årsrapport 2011 Værnesregionen skatteoppkreverkontor.
Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreveren i Tydal kommune.
”Dette krever kommunen av de fattigste” Utdrag fra kommunal rapport 26.01.2012.
”Sliter med samarbeidet”, barnevern - Utdrag fra kommunal rapport 26.01.2012.
Samling for kontrollutvalg 6.-7. juni i Trondheim. Arrangør: Forum for Tilsyn og
Kontroll.
Kari Slungård og Toralf Øverås deltar fra kontrollutvalget i Tydal.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering

Sak 014/12 - Årsmelding 2011 for kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
10.05.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Protokoll
Kontrollutvalget var enig i å legge frem en kort årsmelding for 2011, da det nye
kommunestyret hadde behandlet en rapport for kontrollutvalgets virksomhet i forrige
valgperiode, frem til september 2011.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
014/12 Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Sak 015/12 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker ble tatt opp.

Møtedato
10.05.2012

