Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune
Møtedato/tid:

30.10.2012 kl. 09:00 – 12:10

Møtested:

Rådhus 2, Storkleppen

Møtende medlemmer:

Kari Slungård, leder
Toralf Øverås
Astrid Jensen

Forfall:
Møtende
varamedlemmer:

Odd Svelmoe

Andre møtende:

Gunnbjørn Berggård, rådmann
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

022/12 - 025/12

Arkivsak:

12/156

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.
Saksliste
022/12
023/12
024/12
025/12

Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 13.09.2012.
Referatsaker 30.10.12.
Overordnet analyse Tydal kommune.
Eventuelt.
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Sak 022/12 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget
13.09.2012
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
30.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 13.09.12 godkjennes.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 13.09.12 godkjennes.

Sak 023/12 - Referatsaker 30.10.12.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
30.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert:
1. Plan for selskapskontroll for 2013-2015, er oversendt for sluttbehandling i
kommunestyret.
2. Kommunene har søkt om 180 millioner kroner til å etablere det døgnåpne øyeblikkelig
hjelp-tilbudet i samhandlingsreformen. Det er 50 millioner mer enn budsjettert.
3. Vedlikeholdsutgiftene i Kommune-Norge er nå lavere enn i 2008, viser nye tall.
4. Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane slår fast at et gruppeledermøte skal være et åpent
møte der presse og andre kan være til stede.
5. Bystyreveteran i Tromsø nekter å surfe på den kommunale nettbrettbølgen, og får
støtte av jusprofessor.
6. Begreper i kommuneøkonomien.
7. Røde flagg i budsjettet, utdrag Kommunal rapport 05.10.12.
8. Alle faste medlemmer i kontrollutvalget deltar på samling for kontrollutvalg i på Tiller
07.11.12.
9. KonSek legger saksdokumenter og annen informasjon på lesebrettene til faste
medlemmer av kontrollutvalget.
10. Revisjon Midt-Norge IKS har ikke mottatt byggeregnskapet for flerbrukshuset.
Rapportering til kontrollutvalget skjer når revisjonsrapport foreligger, trolig tidlig i
2013.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
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Sak 024/12 - Overordnet analyse Tydal kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
30.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. 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.
2. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon legges frem på neste møte i kontrollutvalget.
Protokoll
Rådmannen deltok i møtet. Han orienterte og svarte på spørsmål knyttet til ulike utfordringer
kommunen har. Videre informerte han om prosjekter og tiltak som er i gang på flere områder i
kommunen.
Kontrollutvalget diskuterte, med utgangspunkt i saksfremlegg, vedlagte overordnede analyse,
samt rådmannens orientering, ulike områder i kommunen. Da ressursene til
forvaltningsrevisjon er begrenset til ca 100 timer per år vil det trolig bli gjennomført kun ett
forvaltningsrevisjonsprosjekt i perioden 2013-2014.
Kontrollutvalget signaliserte at de ut fra foreløpige vurderinger ønsker å prioritere en
gjennomgang av byggesaksbehandlingen i Tydal kommune. Videre ba kontrollutvalget
sekretariatet innarbeide følgende områder som aktuelle i plan for forvaltningsrevisjon for
2013-2014: (Uprioritert)
-

Vurdering av bruken av Næringsfondet. (Hovedsakelig ut fra gjeldende vedtekter)
Samhandlingsreformen
Interkommunalt samarbeid. (Mest aktuelt hvis flere kommuner i Værnesregionen
deltar)

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014 behandles som egen sak i kontrollutvalget og
sluttbehandles i kommunestyret.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. 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.
2. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon legges frem på neste møte i kontrollutvalget.
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Sak 025/12 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
30.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Kontrollutvalget diskuterte behovet for å avholde oppsatt møte 29.11.12. Det var enighet om å
avholde neste møte tidlig i 2013, slik at plan for forvaltningsrevisjon og rapport vedrørende
byggeregnskap flerbrukshus kan behandles på første kommunestyremøte i 2013.
Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:
1. Kontrollutvalgets oppsatte møte 29.11.12 utgår.
2. Sekretariatet fastsetter, i samråd med kontrollutvalgets leder, ny møtedato tidlig i
2013.
Vedtak:
1. Kontrollutvalgets oppsatte møte 29.11.12 utgår.
2. Sekretariatet fastsetter, i samråd med kontrollutvalgets leder, ny møtedato tidlig i
2013.
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