Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Møtedato/tid:

17.03.2015 kl. 18:00 – 20:30

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

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

Forfall:

Ane Helga Bondahl

Møtende
varamedlemmer:

Edvin Dahlø

Andre møtende:

Karsten, Reitan, rådmann (Sak 10 og 11)
Inga Balstad, ordfører (Sak 10 og 11 )
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 10)
Arvid Hanssen, Konsek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

010/15 - 014/15

Arkivsak:

15/45

Saksliste
010/15
011/15
012/15
013/15
014/15

Selskapskontroll av Selbu Trykk AS.
Vurdering av deltakelse i fellesprosjekt barnevern i
Værnesregionen.
Årsmelding 2014 for kontrollutvalget.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 17.03.2015.
Eventuelt.

Sak 010/15 - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
17.03.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Selbu Trykk AS til
etterretning.
2. Kommunestyret forventer at rådmannen, og formannskapet som
kommunens eierskapsutvalg, følger opp konklusjoner og merker seg
revisors vurderinger i rapporten. Rådmannen og eierskapsutvalget må
også vurdere om tema som er tatt opp i rapporten er relevante i
forhold til oppfølging av andre selskap som kommunen er medeier i.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere skriftlig tilbake til
kontrollutvalget innen utgangen av året, om hvordan rapporten er fulgt
opp og brukt politisk og administrativt.

Protokoll
Revisor Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om rapporten og
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ordfører og rådmann svarte på spørsmål
fra kontrollutvalget.
Ole Halvard Bondahl fremmet følgende forslag til endring av punkt 3 i
innstillingen: (Uthevet)
Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere skriftlig tilbake til
kontrollutvalget innen utgangen av året, om hvordan rapporten er fulgt opp og
brukt av eierskapsutvalget og administrativt.

Innstillingens pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.
Bondahl sitt forslag fikk 2 stemmer (Bondahl og Edvin Dahlø) og falt.

Vedtak:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Selbu Trykk AS til
etterretning.
2. Kommunestyret forventer at rådmannen, og formannskapet som
kommunens eierskapsutvalg, følger opp konklusjoner og merker seg
revisors vurderinger i rapporten. Rådmannen og eierskapsutvalget må
også vurdere om tema som er tatt opp i rapporten er relevante i
forhold til oppfølging av andre selskap som kommunen er medeier i.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere skriftlig tilbake til
kontrollutvalget innen utgangen av året, om hvordan rapporten er fulgt
opp og brukt politisk og administrativt.

Sak 011/15 - Vurdering av deltakelse i fellesprosjekt barnevern i
Værnesregionen.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
17.03.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget ønsker å delta og stiller ressurser til disposisjon for
gjennomføring av en forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten i
Værnesregionen i samarbeid med andre kontrollutvalg.
2. Det forutsettes at prosjektplan/-skisse, rammer og ressursinnsats for de
enkelte kommuner er avklart før prosjektet settes i gang.

Protokoll
Kontrollutvalget i Selbu ønsker at prosjektet vinkles slik at Selbu kommune får
svar på om barnevernet i Værnesregionen klarer å oppfylle Selbu kommunens
plikt etter Lov om barnevern.
Følgende omforente forslag til nytt punkt 2 ble fremmet: (Innstillingens pkt 2 blir
nytt punkt 3)
Prosjektet bør også gi en vurdering av tjenesten, herunder innfrielsesgrad av
lovpålagte krav, relatert til den enkelte kommune.
Innstillingens pkt 1, omforent forslag til nytt punkt 2, samt innstillingens punkt 2
som nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget ønsker å delta og stiller ressurser til disposisjon for
gjennomføring av en forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten i
Værnesregionen i samarbeid med andre kontrollutvalg.
2. Prosjektet bør også gi en vurdering av tjenesten, herunder innfrielsesgrad
av lovpålagte krav, relatert til den enkelte kommune.
3. Det forutsettes at prosjektplan/-skisse, rammer og ressursinnsats for de
enkelte kommuner er avklart før prosjektet settes i gang.

Sak 012/15 - Årsmelding 2014 for kontrollutvalget.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
17.03.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2014. Saken legges frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2014. Saken legges frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2014 til orientering.

Sak 013/15 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 17.03.2015.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
17.03.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1. Evaluering av kontrollutvalg og sekretariat, sammendrag av rapport
desember 2014. (Oppdrag fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. – sammendraget ligger i innkallingen)
2. Lite selskapskontroll i kommuner, utdrag fra undersøkelse. (Kommunal
rapport 29.1.15.)
3. Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie og
omsorgstilbudet.(Kommunal rapport 12.2.15.)
4. Invitasjon til fagkonferanse om kontroll og tilsyn og årsmøte i Forum for
Kontroll og Tilsyn på Gardermoen 3.-4.juni 2015.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 014/15 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker ble tatt opp.

Møtedato
17.03.2015

