Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Møtedato/tid:

19.09.2017 kl 17:30:19:15

Møtested:

Formannskapssalen

Møtende medlemmer:
Arild Øien, leder
Torbjørn Olsen, nestleder
Trine Brændmo
Else May Engen
Jarle Aftret
Forfall:
Ingen.
Andre møtende:
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS. (Sak 18)
Stig Amundsen, rådmann. (Sak 18 og 19)
Anita Røset, personalsjef. (Sak 19)
Arvid Hanssen, Konsek
Arkivsak:
17/100
Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakliste:
Saksnr.
18/17
19/17
20/17
21/17
22/17

Saktittel
Prosjektplan forvaltningsrevisjon - psykiatri og rus.
Oppfølging av tidligere orientering om bedriftshelsetjenesten.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 19.9.17.
Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 for kontroll og tilsyn.
Eventuelt.

Sak 18/17 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - psykiatri og
rus.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.09.2017

Saknr
18/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Oppfølging av tjenester for psykisk helse og rus.

Behandling:
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS, presenterte prosjektplanen og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget kom med innspill og fremhevet at
synspunkter fra brukere er sentralt og må inngå i rapporten. Alternative måter å
innhente denne informasjonen på ble drøftet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Oppfølging av tjenester for psykisk helse og rus.

Sak 19/17 Oppfølging av tidligere orientering om
bedriftshelsetjenesten.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.09.2017

Saknr
19/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Behandling:
Personalsjef Anita Røset orienterte. Hun og rådmannen svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget. Administrasjonen bekreftet at både økonomi og levert produkt er i
tråd med det som inngikk i anbud og kravspesifikasjon da Coperio fikk oppdraget fra
1.1.15.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Sak 20/17 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 19.9.17.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.09.2017

Saknr
20/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1. Varslerens identitet må beskyttes, Kommunal Rapport 6.6.17.
2. Referat fra møte i kommunesektorens etikkutvalg, 11.5.17.
3. Må finne setterådmann når rådmann er inhabil, Kommunal rapport 15.8.17.
4. Nye regler mot mobbing, Kommunal rapport 21.8.17.
5. Protokoll fra møte i representantskapet i Konsek Trøndelag IKS.
6. Budsjettkontroll 2017 – Kontroll og tilsyn.
7. Fylkesmannens klagebehandling om praksis rundt felles gruppemøte.
8. Invitasjon til samling for kontrollutvalg 7.november.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 21/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 for
kontroll og tilsyn.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
19.09.2017

Saknr
21/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2019 – 2021 og budsjett for 2018 med
en ramme på kr 1.106.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling:
Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:
1. Budsjett til kontrollutvalgets egen virksomhet økes med 3% årlig i
økonomiplanperioden med utgangspunkt i budsjett 2017.
2. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2019 – 2021 og budsjett for 2018
med en ramme på kr 1.110.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Vedtak:
1. Budsjett til kontrollutvalgets egen virksomhet økes med 3% årlig i
økonomiplanperioden med utgangspunkt i budsjett 2017.
2. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2019 – 2021 og budsjett for 2018
med en ramme på kr 1.110.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 22/17 Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Ingen saker ble tatt opp til behandling.

Møtedato
19.09.2017

Saknr
22/17

