Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Møtedato/tid:

28.04.2015 kl. 18:00 – 20:45

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

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

Forfall:

Oddvar Olsen
Ane Bondahl

Møtende
varamedlemmer:

Bodil Olsen
Edvin Dahlø

Andre møtende:

Karsten Reitan, rådmann (Sak 15 og 16)
Kolbjørn Ballo, økonomisjef (Sak 15)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 15-16)
Arvid Hanssen, Konsek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

015/15 - 018/15

Arkivsak:

15/65

Saksliste
015/15
016/15
017/15
018/15

Årsregnskap og revisjonsberetning 2014 for Selbu kommune kontrollutvalgets uttalelse.
Salg av Myrstadbygget - henvendelse til kontrollutvalget fra
Meium AS.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 28.04.2015.
Eventuelt.

Sak 015/15 - Årsregnskap og revisjonsberetning 2014 for Selbu
kommune - kontrollutvalgets uttalelse.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
28.04.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Selbu kommunes årsregnskap for 2014
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de
gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Protokoll
Rådmann, økonomisjef og revisor orienterte og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Selbu kommunes årsregnskap for 2014
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de
gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Sak 016/15 - Salg av Myrstadbygget - henvendelse til
kontrollutvalget fra Meium AS.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
28.04.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.

Protokoll
Sekretariatet gjennomgikk hovedpunktene i saksfremlegget. Rådmannen
orienterte om kommunens behandling av saken og dialogen med megler.
Kontrollutvalget mener at det er uavklarte forhold og motstridende syn på både
kommunens og meglers håndtering av salgsprosessen. Utvalget ønsker derfor at
en ut fra et læreperspektiv og omdømmemessige forhold ber revisjonen om å se
på tilgjengelige dokumenter, saksbehandlingen og salgsprosessen frem til
endelig vedtak i kommunestyret 23.3.15.
Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:
1. Kontrollutvalet ber revisjonen om å gjennomgå saken og utarbeide et notat
som legges frem for kontrollutvalget i egen sak til neste møte.
2. Ressursramme settes til 20 timer.

Vedtak:
1. Kontrollutvalet ber revisjonen om å gjennomgå saken og utarbeide et notat
som legges frem for kontrollutvalget i egen sak til neste møte.
2. Ressursramme settes til 20 timer.

Sak 017/15 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 28.04.2015.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
28.04.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1. Sammendrag og innholdsfortegnelse NIBR-rapport om 2015-1 om
kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eier skap.
2. eINFO 15-2 fra Norges Kommunesrevisorforbund (NKRF)
3. Årsregnskap og årsrapport 2014 Værnesregionen skatteoppkreverkontor.
4. Skatteetaten – kontrollrapport 2014 vedrørende skatteinnkreving Selbu.
5. Fellesmøte med kontrollutvalg i Værnesregionen 12.6.15. Vertskommunen
har sak om bestilling av forvaltningsrevisjon barnevern.
6. Regnskapet for Selbu Næringsselskap KF 2014 er ikke styrebehandlet.
Kontrollutvalget må behandle uttalelse til regnskapet i neste møte.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering .

Sak 018/15 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
28.04.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Kontrollutvalget må avvikle møte ut over fastatt møteplan for å ta endelig stilling
til deltakelse i felles forvaltningsrevisjon av barnevernet i Værnesregionen, samt
behandle uttalelse til regnskapet for Selbu Næringsselskap KF. Møte må avholdes
etter møte i kontrollkomiteen i Stjørdal 12.6.15, hvor alle kontrollutvalg i
Værnesregionen er invitert.

Følgende omforente forslag ble vedtatt:
Kontrollutvalget fastsetter nytt møte til mandag 15.6.15 kl 18.00.

Vedtak:
Kontrollutvalget fastsetter nytt møte til mandag 15.6.15 kl 18.00.

