Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Møtedato/tid:

29.04.2015 kl. 13:00 – 15:20

Møtested:

Rådhuset, lille kommunestyresal

Møtende
medlemmer:

Tormod S. Slupphaug, leder
Nils Prestmo
Lisa Ofstad
Vigdis Troøyen Foseide

Forfall:

Ingen.

Møtende
varamedlemmer:

Ingen.

Andre møtende:

Svein Henry Berdal, ass. rådmann, (Sak 9)
Wenche Holt Revisjon Midt-Norge IKS (Sak8-11)
Arvid Hanssen, Konsek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

008/15 - 013/15

Arkivsak:

15/56

Saksliste
008/15
009/15
010/15
011/15
012/15
013/15

Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget
29.01.2015.
Regnskap 2014 Orkdal kommune - kontrollutvalgets uttalelse.
Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalgets leder fra
Kommunal rapport - kommunal bruk av Bårdshaug Herregård..
Vurdering av størrelse av lekeareal i tilknytning til bygging
Rømme Øvre (Franslykkja)
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 29.04.2015.
Eventuelt.

Sakene ble behandlet I følgende rekkefølge: 8-10-11-9-12-13.

Sak 008/15 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget
29.01.2015.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
29.04.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 009/15 - Regnskap 2014 Orkdal kommune - kontrollutvalgets
uttalelse.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
29.04.2015

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

Protokoll
Ass. rådmann Svein Henry Berdal hadde en grundig gjennomgang av
regnskapet. Revisor Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge IKS, orienterte om
revisjonsarbeidet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

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

Sak 010/15 - Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalgets leder
fra Kommunal rapport - kommunal bruk av Bårdshaug Herregård.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
29.04.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ønsker ikke å iverksette ytterligere gjennomgang knyttet til
kommunens bruk av Bårdshaug Herregård.

Protokoll
Kontrollutvalgets leder fremmet følgende endringsforslag som ble enstemmig
vedtatt:
Kontrollutvalget mener at det ut fra revisors vurderinger av den interne
kontrollen og gjennomgang av bilagene for 2014, ikke er påkrevd med en
ytterligere granskning.
Det er imidlertid viktig at kommunen og ordfører fortsatt er bevisst på
utfordringer som kan oppstå i gitte situasjoner og at andre enn ordfører signerer
når flere fra kommunen deltar. Videre kan type arrangement/deltakere påføres
av kommunen, hvis dette ikke fremgår av bilagene. Dette gir større åpenhet og
reduserer muligheter for spekulasjoner.

Vedtak:
Kontrollutvalget mener at det ut fra revisors vurderinger av den interne
kontrollen og gjennomgang av bilagene for 2014, ikke er påkrevd med en
ytterligere granskning.
Det er imidlertid viktig at kommunen og ordfører fortsatt er bevisst på
utfordringer som kan oppstå i gitte situasjoner og at andre enn ordfører signerer
når flere fra kommunen deltar. Videre kan type arrangement/deltakere påføres
av kommunen, hvis dette ikke fremgår av bilagene. Dette gir større åpenhet og
reduserer muligheter for spekulasjoner.

Sak 011/15 - Vurdering av størrelse av lekeareal i tilknytning til
bygging Rømme Øvre (Franslykkja)
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
29.04.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ser ikke behov for å foreta ytterligere undersøkelser i saken,
men ber administrasjonen avklare hva som innen gjeldende regelverk kan
regnes med som uteareal når fremtidige reguleringsbestemmelser behandles.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ser ikke behov for å foreta ytterligere undersøkelser i saken,
men ber administrasjonen avklare hva som innen gjeldende regelverk kan
regnes med som uteareal når fremtidige reguleringsbestemmelser behandles.

Sak 012/15 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 29.04.2015.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
29.04.2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1. Kommunestyrets behandling av sak 11/15 ,Årsmelding 2014 for
kontrollutvalget.
2. Lite selskapskontroll i kommuner, utdrag fra undersøkelse. (Kommunal
rapport 29.1.15.)
3. Ressursbruk/timer til sekretariatstjenester for kontrollutvalget 2012-2014.
Brukt 103 % av budsjetterte timer. Dette har ikke medført økonomiske
konsekvenser for kommunen.
4. Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie og
omsorgstilbudet.(Kommunal rapport 12.2.15.)
5. Status bestilling av selskapskontroll Revisjon Midt-Norge IKS. Orientering
om behandling i Melhus kommunestyre. Ordfører ble bedt om å ta kontakt
med andre kommuner I forhold til deltakelse
6. Invitasjon til fagkonferanse om kontroll og tilsyn og årsmøte i Forum for
Kontroll og Tilsyn på Gardermoen 3.-4.juni 2015. Nils Prestmo er påmeldt.
7. Fellesprosjekt , Selskapskontroll av bomvegselskaper blir ikke
gjennomført. Fylkeskommunen inviterte andre kommuner til samarbeid
og kontrollutvalget i Orkdal signaliserte interesse gjennom vedtak i sak
23/14. På bakgrunn av innspill/forarbeid fra Revisjon Midt-Norge IKS har
fylkeskommunen vedtatt at prosjektet ikke settes i gang.
8. Leder T. Slupphaug orienterte fra kommunestyrets diskusjoner om
habilitet i sak 18/15 den 8.4.15.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 013/15 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker ble tatt opp.

Møtedato
29.04.2015

