Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune
Møtedato/tid:

23.09.2013 kl. 09:00 – 11:30

Møtested:

Rådhuset 2, Storkleppen

Møtende
medlemmer:

Kari Slungård, leder
Toralf Øverås
Astrid Jensen

Forfall:

Ingen

Møtende
varamedlemmer:

Ingen

Andre møtende:

Gunnbjørn Berggård, rådmann
Knut Selboe, fagsjef teknikk og miljø (Sak 20)
Arvid Hanssen, KonSek

Saker til behandling:

018/13 - 024/13

Arkivsak:

13/127

Saksliste
018/13
019/13
020/13
021/13
022/13
023/13
024/13

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.05.13.
Orientering om kvalitetssikringsarbeidet i Tydal kommune.
Status for byggeregnskap - Tydal flerbrukshus
Barnevernstjenesten i Værnesregionen - orientering fra møte i
kontrollkomiteen i Stjørdal kommune.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 23.09.2013.
Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for
kontrollutvalget.
Eventuelt.

Sak 018/13 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte
16.05.13.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
23.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 019/13 - Orientering om kvalitetssikringsarbeidet i Tydal
kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
23.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.

Protokoll
Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ny CAFrapport, den 3. siden oppstarten i 2009, vil foreligge i oktober 2013.
Rådmannen gav noen generelle kommentarer ut fra foreløpig rapport. Han
opplyste at det legges vekt på at rapporter følges opp på en systematisk og god
måte.
Kontrollutvalget ba om å få en ny orientering når administrasjonen har fått
jobbet noe med den nye rapporten som ferdigstilles i oktober.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 020/13 - Status for byggeregnskap - Tydal flerbrukshus
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
23.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber om at byggeregnskapet for Tydal flerbrukshus avsluttes og
oversendes revisjonen så snart som mulig etter at byggearbeidene er avsluttet.

Protokoll
Fagsjef for teknikk og miljø orienterte. Han og rådmannen svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Brukstillatelse for hallen er i orden. Ferdigattest vil ikke bli gitt før alternativ
varmekilde er på plass. Varmepumpe er bestilt, men bestillingen er ikke
bekreftet. Gjenstående kostnader er på ca 1,5 mill kroner. Per august 2013 er
det iflg fagsjefen brukt ca 61 mill kroner av et justert totalbudsjett på ca 63 mill
kroner. Det antas at byggeregnskapet kan avlegges uten merforbruk og at
regnskapet er klart senest ifm avleggelse av kommunens regnskap for 2013.
Kontrollutvalget oppfordret administrasjonen til å lage regnskap og budsjett for
drift av flerbrukshallen.
Det var enighet i kontrollutvalget om at sluttrapporteringen fra revisjonens
gjennomgang av byggeregnskapet kan sammenstilles i en forenklet rapport, og
ikke gjennomføres som en forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget ønsker at ubrukte timer til forvaltningsrevisjon for 2013
overføres til 2014. Sekretariatet avklarer dette i forhold til andre kontrollutvalg
og Revisjon Midt-Norge IKS.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber om at byggeregnskapet for Tydal flerbrukshus avsluttes og
oversendes revisjonen så snart som mulig etter at byggearbeidene er avsluttet.

Sak 021/13 - Barnevernstjenesten i Værnesregionen - orientering fra
møte i kontrollkomiteen i Stjørdal kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.

Møtedato
23.09.2013

Protokoll
Kontrollutvalgets leder orienterte fra behandlingen i kontrollkomiteen i Stjørdal
kommune. Stjørdal er vertskommune for det interkommunale
barnevernssamarbeidet.
Rådmannen var tilstede under behandlingen av saken. Han opplyste at
barnevernet diskuteres på mange møter i regionrådet og arbeidsutvalget og
bekreftet at det er fokus på området.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 022/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 23.09.2013.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
23.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Følgende referatsaker ble gjennomgått i møtet:
1. Rundskriv H 2/13, datert 21.06.13, fra Kommunal- og
regionaldepartementet. Endringer i kommunesloven m.m - egenkontroll.
2. Interkommunalt samarbeid lønner seg- pressemelding.
3. Ekstern kvalitetskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS – Melding om
styrevedtak.
4. Årsoppgjørsbrev,datert 14.05.13, fra Revisjon Midt-Norge IKS til Tydal
kommune.
5. Svar, datert 21.05.13, på årsoppgjørsbrev fra Revisjon Midt-Norge IKS.
6. Budsjettkontroll Kontroll og tilsyn – per september 2013.
7. Samling for kontrollutvalgsmedlemmer på Tiller 15.10.13. Arrangør
KonSek Midt-Norge IKS.
8. Halvårsrapport Tydal kommune, vedlagt kommunestyresak 37/13 i møtet
12.09.13.
Vedrørende pkt 1:
Møter i kontrollutvalget er nå åpne på lik linje som for andre politiske utvalg.
Vedrørende pkt 7:
Alle faste medlemmer er påmeldt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 023/13 - Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for
kontrollutvalget.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
23.09.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014
med en netto ramme på kr 523.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2014 – 2017 og budsjett for 2014
med en netto ramme på kr 523.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 024/13 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker ble tatt opp.

Møtedato
23.09.2013

