Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune
Møtedato/tid:

07.05.2015 kl. 09:00 – 11:30

Møtested:

Storkleppen, Rådhus 2

Møtende
medlemmer:

Kari Slungård, leder
Toralf Øverås
Astrid Jensen (Sak 11-12 og 14-17)

Forfall:

Ingen.

Møtende
varamedlemmer:

Odd Svelmoe, vara. (Sak 12)

Andre møtende:

Lars- Erik Moksness, rådmann
John Evjen, økonomisjef (Sak 12)
Oddvar Raaen, spespedkoordinator (Sak 14)
John Paulsby, ordfører (Sak 11-13)
Hanne Bakken Tangen, Rev. Midt-Norge IKS (Sak 12)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

011/15 - 017/15

Arkivsak:

15/67

Saksliste
011/15
012/15
013/15
014/15
015/15
016/15
017/15

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.2.15.
Regnskap Tydal kommune 2014 - kontrollutvalgets uttalelse.
Gjennomgang av kommunestyresak 13-15 - Reguleringsplan
for boliger og tjenesteyting, undervisning i Husvollia - 2.gangs
behandling.
Orientering om PPT og spesialundervisning i Tydal kommune.
Vurdering av deltakelse i fellesprosjekt barnevern i
Værnesregionen.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 7.5.2015.
Eventuelt.

Sak 011/15 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte
24.2.15.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
07.05.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 012/15 - Regnskap Tydal kommune 2014 - kontrollutvalgets
uttalelse.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
07.05.2015

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

Sak 013/15 - Gjennomgang av kommunestyresak 13-15 Reguleringsplan for boliger og tjenesteyting, undervisning i Husvollia
- 2.gangs behandling.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtedato
07.05.2015

Protokoll
Astrid Jensen ba om å få vurdert sin habilitet. Hun fratrådte ved vurdering av
habiliteten, jf forvaltningslovens § 8, 2.ledd. Hun ble enstemmig erklært inhabil,
forvaltningslovens § 6, 1.ledd. Varamedlem Odd Svelmoe tiltrådte.
Sekretariatet orienterte med bakgrunn i saksfremlegget og undersøkelser som er
gjort i tilknytning til saken. Rådmannen supplerte med opplysninger ut fra sitt
ståsted.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 014/15 - Orientering om PPT og spesialundervisning i Tydal
kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
07.05.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.

Protokoll
Spespedkoordinator Oddvar Raaen og orienterte og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget. Rådmannen supplerte.
Kontrollutvalget fikk en grundig gjennomgang av Tydal kommunes erfaringer
med å gå inn i samarbeidet i Værnesregionen på disse områdene. Større fagmiljø
og tilgang på spesialkompetanse ved behov ble fremhevet.
Utvalget mener gjennomgangen ga god bakgrunnsinformasjon før felles møte
med øvrige kontrollutvalg i Værnesregionen den 12.6.15. Barnevern, PPT og
spesialundervisning er tema i fellesmøte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 015/15 - Vurdering av deltakelse i fellesprosjekt barnevern i
Værnesregionen.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
07.05.2015

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. 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.

Protokoll
Kontrollutvalget er positiv til deltakelse, dersom øvrige aktuelle kommuner
deltar.
Kari Slungård fremmet forslag om å ta ut punkt 2 i innstillingen. Forslaget ble
enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt 1 og 3 ble deretter enstemmig vedtatt som punkt 1 og 2 i
vedtaket.

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. Det forutsettes at prosjektplan/-skisse, rammer og ressursinnsats for de
enkelte kommuner er avklart før prosjektet settes i gang.

Sak 016/15 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 7.5.2015.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
07.05.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1. Kommunestyrets behandling av sak 19/15 Årsmelding 2014 for
kontrollutvalget.
2. Sammendrag og innholdsfortegnelse NIBR-rapport om 2015-1 om
kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eier skap.
3. eINFO 15-2 fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) om lukking av
møter og unntak fra offentlighet.
4. Årsregnskap og årsrapport 2014 Værnesregionen skatteoppkreverkontor.
5. Skatteetaten – kontrollrapport 2014 vedrørende skatteinnkreving Tydal.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 017/15 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
07.05.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Kontrollutvalget må ta endelig stilling til deltakelse i prosjekt innen barnevern
etter fellesmøte for kontrollutvalg på Stjørdal 12.6.15.
Kari Slungård fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:
Nytt møte i kontrollutvalget avholdes fredag 19.6.15 kl 9.00.

Vedtak:
Nytt møte i kontrollutvalget avholdes fredag 19.6.15 kl 9.00.

