Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Møtedato/tid:

25.09.2012 kl. 18:00 – 21:35

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Ole Halvard Bondahl, leder
Arnstein Trøite
Marit J. Bårdsgård Stokke
Oddvar Olsen
Ane Bondahl, H

Forfall:
Møtende
varamedlemmer:

Edvin Dahlø, 1.varamedlem H

Andre møtende:

Ann Kristin Geving, sektorleder oppvekst (Sak 24)
Heidi Saur, arkivleder (Sak 25)

Saker til behandling:

023/12 - 028/12

Arkivsak:

12/130

Saksliste
023/12
024/12
025/12
026/12
027/12
028/12

Referatsaker
Spesialundervisning i Selbu kommune - orientering.
Startlån i Selbu kommune - orientering.
Overordnet analyse Selbu kommune - arbeidsdokument per september
2012.
Forslag til økonomiplan 2013-2016 med budsjett 2013 for
kontrollutvalget
Eventuelt

Saken ble behandlet i følgende rekkefølge: 24-25-26-27-23-28.
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Sak 023/12 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Protokoll
Følgende referatsaker ble gjennomgått i møtet:
1. Plan for selskapskontroll som kontrollutvalget behandlet i juni kommer i
kommunestyret i oktober, da septembermøtet er avlyst.
2. Rapport fra generalforsamlingen til TrønderEnergi AS 29.05.12.
3. Heldagssamling for kontrollutvalg tirsdag 6.november, på Quality Hotel, Tiller.
Arrangør KonSek Midt-Norge IKS.
4. Kommunene har søkt om 180 millioner kroner til å etablere det døgnåpne øyeblikkelig
hjelp-tilbudet i samhandlingsreformen. Selbu har søkt om 0,5 millioner.
5. Vedlikeholdsutgiftene i Kommune-Norge er nå lavere enn i 2008, viser nye tall. Selbu
kommune bruker iflg. Statistisk sentralbyrå kr 608 kr per innbygger i 2011, noe som
rangerer kommunen på 75 plass i bruk per innbygger i Norge.
6. Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane slår fast at et gruppeledermøte skal være et åpent
møte der presse og andre kan være til stede.
7. Bystyreveteran i Tromsø nekter å surfe på den kommunale nettbrettbølgen, og får
støtte av jusprofessor. (Jf vedtak i Selbu kommunestyret om frivillighet)
8. Oversikt over prioriteringer av selskapskontroll i andre kommuner. (Vedlagt saken)
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 024/12 - Spesialundervisning i Selbu kommune - orientering.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Redegjørelsen tas til orientering.
Protokoll
Sektorleder for oppvekst, Ann Kristin Geving orienterte om foreløpig rapport fra
fylkesmannen etter gjennomført tilsyn ved Selbu ungdomsskole. Rapporten er, iflg. Geving;
ikke lagt frem for hovedutvalget, men utvalget er orientert om tilsynet.
Tilsynet kontrollerer om skoleeier oppfyller opplæringslovens krav til at elever med vedtak
om spesialundervisning, får ivaretatt sine rettigheter, og om opplæringstilbudet gir et
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forsvarlig utbytte. Rapporten omhandler noen avvik og merknader som er avdekket under
revisjonen, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de
områder tilsynet omfattet.
En arbeidsgruppe internt i Selbu jobber nå med å lukke avvikene. Gruppen vil, iflg. Geving,
gjøre mer enn å lukke avvikene i rapporten innen fristen 15.10.12. Kommunen skal øke
kompetansen om lovveket, herunder forvaltningsloven. Geving opplyser at de ønsker å dreie
mer ressurser over på tilpasset opplæring i stedet for spesialundervisning. Siktemålet er derfor
å redusere behovet for spesialundervisning.
Alle elever i Selbu får den opplæringen de har krav på, iflg. Geving. Når ressursene fordeles
til skolene i Selbu legger en opp at alle skal ha et forsvarlig opplegg.
Antall elever med spesialundervisning øker opp i klassetrinn. Kontrollutvalget fikk utdelt en
oversikt over antall elever med spesialundervisning. Geving opplyser at det er mer
lærerressurser på de yngste trinnene. Dette kan resultere i at det er færre som trenger
spesialundervisning på de laveste trinnene.
Kontrollutvalget var opptatt av om Selbu kommune har et godt nok system for å avdekke
elever som trenger spesialundervisning. Geving mener Selbu gjennom sitt opplegg har et
forsvarlig system for å avdekke mangler og at det gjøres mye bra arbeid. Kommunen har nå
fokus på kompetanse og system rundt elevene. Kommunen ønsker å sikre et godt
læringsmiljø. Selbu jobber for å få til bedre tilbakemelding til elevene.
Kontrollutvalget stilte spørsmål om kommunen har et system for å måle om
spesialundervisningen gir effekt. Geving opplyste at resultatet av nasjonale prøver brukes
sammen med elevundersøkelser.
Kommunen har ikke system for å se om tidlig innsats hjelper, men all forskning tilsier at
tidlig innsats hjelper, iflg. Geving.
Avslutningsvis opplyste Geving at Selbu kommune skal se på bruken av ressurser til
spesialundervisning og hva en får igjen. Kontrollutvalget var opptatt av at det er viktig å ha et
system for å måle resultater i forhold til ressursbruken, selv om dette kan være krevende.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 025/12 - Startlån i Selbu kommune - orientering.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Redegjørelsen tas til orientering.
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Protokoll
Arkivleder Heidi Geving Saur orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Saur gav en grundig orientering om hvordan Selbu kommune behandler søknader som
kommer inn..
Selbu har nå 19. mill i startlån. Kommunen har mottatt 5 mill i startlån i 2012 og forventer å
få 2 nye mill i oktober etter at det er fremlagt sak i kommunestyret.
Det er mottatt 25 søknader om startlån i 2012. Startlånet dekker ofte kravet til egenkapital på
15 %. Selbu kommune bærer 25 % risiko for eventuelle tap. Kommunen har ikke fått
tilskuddsmidler de senere år, bortsett fra kr 200 000 i 2012. Kommunen vurderer å søke om å
få sette av noe eller hele summen av tilskuddsmidler til fremtidige tap.
Kontrollutvalget stilte spørsmål om startlånene fungerer som et sosialpolitisk tiltak. Saur
svarte positivt på dette, men kommunen er bevisst på at låntakerne må kunne betjene lånene.
Unge enslige og familier med små barn er hovedgruppen av søkerne til startlån. Søkerne er
ofte leietakere. Startlån gis selv om det ikke er husbankfinansiering. Det kan gis startlån til
renovering i enkelttilfeller.
Lånene er toppfinansiering og det er en viss risiko også for kommunen i tilknytning til
ordningen, selv om det i de senere årene ikke er konstatert tap.
Kontrollutvalget var tilfreds med redegjørelsen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 026/12 - Overordnet analyse Selbu kommune - arbeidsdokument
per september 2012.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber sekretariatet merke seg innspillene som fremkom i møtet og ta disse med
i det videre arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014.
Protokoll
Et arbeidsdokument ble utsendt per e-post dagen før møtet og utdelt til møtedeltakerne. Da
alle deltakerne ikke har fått gjennomgått dokumentet var det ønskelig å vurdere innholdet
grundigere i neste møte i tilknytning til sak om plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014.
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Utvalget kommenterte litt rundt formen på dokumentet og noe av innholdet. Sekretariatet
noterte seg dette og tar med innspillene i arbeidet med å videreutvikle dokumentet til neste
møte.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet merke seg innspillene som fremkom i møtet og ta disse med
i det videre arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014.

Sak 027/12 - Forslag til økonomiplan 2013-2016 med budsjett 2013
for kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en
netto ramme på kr 945 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.
2. Revisjonshonorar og totalrammen endres i samsvar med vedtak i representantskapet
for Revisjon Midt-Norge IKS, dersom forutsetningene om en økning av
revisjonshonoraret på 4,8 % ikke blir vedtatt.
Protokoll
Kontrollutvalget drøftet og sluttet seg til administrativt forslag til budsjett.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en
netto ramme på kr 945 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.
2. Revisjonshonorar og totalrammen endres i samsvar med vedtak i representantskapet
for Revisjon Midt-Norge IKS, dersom forutsetningene om en økning av
revisjonshonoraret på 4,8 % ikke blir vedtatt.

Sak 028/12 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
25.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker ble tatt opp.
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