Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Møtedato/tid:

21.02.2017 kl 17:30-18:50

Møtested:

Formannskapssalen

Møtende medlemmer:
Arild Øien, leder
Torbjørn Olsen, nestleder
Trine Brændmo
Else May Engen
Jarle Aftret
Andre møtende:
Stig Amundsen, rådmann (Sak 1-3)
Arvid Hanssen, Konsek
Arkivsak:
18/17
Merknader:
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Sakliste:
Saksnr.
01/17
02/17
04/17
03/17
05/17
06/17

Saktittel
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - mobbing i grunnskolen.
Orientering om kommunens rutiner og praktisk oppfølging av
eierinteresser.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 21.2.17.
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018.
Årsmelding 2016 for kontrollutvalget.
Eventuelt.

Sak 01/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolen.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
21.02.2017

Saknr
01/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og fremmer saken for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport om mobbing i grunnskolen i Selbu og oppfølging av
vedtak i kommunestyresak 69/16.

Behandling:
Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og fremmer saken for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret er tilfreds med rådmannens oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport om mobbing i grunnskolen i Selbu og oppfølging av
vedtak i kommunestyresak 69/16.

Sak 02/17 Orientering om kommunens rutiner og praktisk
oppfølging av eierinteresser.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
21.02.2017

Saknr
02/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Behandling:
Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget. Rutiner, omfang av
praktisk oppfølging, kommunikasjon med valgte representanter, rapportering og
hvem som bør inneha ulike roller vurderes.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Sak 04/17 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 21.2.17.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
21.02.2017

Saknr
04/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker ble tatt opp:
1. Orientering fra konferanse for kontrollutvalg, Gardermoen 1.og
2.februar 2017. Else May Engen orienterte. Dokumentasjon fra
konferansen ligger på www.nkrf.no
2. Status utredning av sammenslåing Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS og KomSek Trøndelag IKS. (Innstilling behandles av
representantskapene i begge selskap 28.2.17.)
3. Ressursbruk sekretariatstjenester fra Konsek 2016 og samlet for
perioden 2014-2016 for Selbu kommune.
4. Tilsynsrapport fra Fylkesmannen etter tilsyn ved Selbu ungdomsskole.
Rapport legges frem for kontrollutvalget 25.4.17 etter at fristen for å
lukke avvik er passert. (2.april)
5. Kommunestyrets behandling av plan selskapskontroll 2017-2018.
6. Kritisk til ny varslingsordning i Tromsø, Kommunal Rapport 3.2.17.
7. Ulovlig å fjerne saksdokument, Kommunal Rapport 6.2.17.
8. Kommunene må få mer ut av arbeidsplassene, Kommunal Rapport
2.2.17.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 03/17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
21.02.2017

Saknr
03/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2018.
Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon
for 2017-2018. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i
planen på bakgrunn av eventuelle endringer i risikovurderinger, samt å prioritere
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2018.
Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon
for 2017-2018. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i
planen på bakgrunn av eventuelle endringer i risikovurderinger, samt å prioritere
ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Sak 05/17 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
21.02.2017

Saknr
05/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2016. Saken legges frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2016. Saken legges frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

Sak 06/17 Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Ingen saker ble tatt opp.

Møtedato
21.02.2017

Saknr
06/17

