Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Møtedato/tid:

20.06.2017 kl 17:30-19:10

Møtested:

Formannskapssalen

Møtende medlemmer:
Arild Øien, leder
Torbjørn Olsen, nestleder
Else May Engen
Jarle Aftret
Harald Vada, vara for Trine Brændmo
Forfall:
Trine Brændmo
Andre møtende:
Arvid Hanssen, Konsek
Arkivsak:
17/78
Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.

Sakliste:
Saksnr.
14/17
15/17
16/17
17/17

Saktittel
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 20.6.17.
Bestilling av forvaltningsrevisjon - oppfølging av arbeidet med psykisk
helse, herunder rus.
Kontrollutvalgets arbeidsform - erfaringsutveksling og evaluering så
langt i valgperioden.
Eventuelt.

Sak 14/17 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 20.6.17.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.06.2017

Saknr
14/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1. Store forskjeller i tilbudet til svake elever: Kommunal Rapport (KR)3.4.17.
2. Åpne opplysninger i personalsak tillatt: KR 10.4.17.
3. Rådmannen kan nekte å svare revisor i møte: KR 24.4.17.
4. Alvorlig å røpe varsler: KR 5.5.17.
5. Kontrollrapport 2017 fra Skatteetaten – Skatteoppkreverfunksjonen for
Selbu kommune.
6. Svar, datert 12.6.17, fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til
Konsek om budsjett i interkommunale selskaper.
7. Status sammenslåing av Konsek Midt-Norge IKS og KomSek Trøndelag IKS.
8. Status sammenslåing av Revisjon Midt-Norge IKS og KomREV Trøndelag
IKS.
Vedrørende sak 7 og 8:
Kommunestyret i Selbu og alle andre berørte kommunestyrer har nå vedtatt
sammenslåing.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 15/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon - oppfølging av
arbeidet med psykisk helse, herunder rus.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.06.2017

Saknr
15/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på oppfølging av arbeidet
med psykisk helse, herunder rus.
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan som sendes ut i egen
sak til kontrollutvalgets neste møte.

Behandling:
Kontrollutvalget ba om at revisjonen deltar i møtet 19.september når prosjektplan
behandles. Utvalget ba om at det brukerperspektivet også blir vektlagt i denne
forvaltningsrevisjonen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på oppfølging av arbeidet
med psykisk helse, herunder rus.
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan som sendes ut i egen
sak til kontrollutvalgets neste møte.

Sak 16/17 Kontrollutvalgets arbeidsform erfaringsutveksling og evaluering så langt i valgperioden.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
20.06.2017

Saknr
16/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger de foreløpige tanker og synspunkter det ble enighet om i
møtet til grunn for arbeidet fremover.
Kontrollutvalget vurderer arbeidsformen løpende og formell sak settes på dagsorden
når utvalget har behov for dette.

Behandling:
Kontrollutvalget diskuterte oppfølging/resultat en orienteringer som
rådmannen/administrasjonen har gitt utvalget i perioden. Kommunikasjon med
politisk - og administrativt nivå, revisjonen og kontrollutvalgets sekretariatet ble
berørt. Synlighet, spesielt i forhold til innbyggere og media var også tema.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget legger de foreløpige tanker og synspunkter det ble enighet om i
møtet til grunn for arbeidet fremover.
Kontrollutvalget vurderer arbeidsformen løpende og formell sak settes på dagsorden
når utvalget har behov for dette.

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

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Ingen saker til behandling.

Møtedato
20.06.2017

Saknr
17/17

