Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Møtedato/tid:

20.09.2012 kl. 13:00 – 16:00

Møtested:

Lille kommunestyresal

Møtende medlemmer:

Tormod Solem Slupphaug, nestleder og fungerende leder
Lisa Ofstad
Vigdis Troøyen Foseide
Nils Prestmo
Ann Inger Stølhaug. (Søkt fritak fra vervet pga arbeid i
kommunen)
Karen Unni Knudsen, 1.varamedlem

Forfall:

Møtende
varamedlemmer:

Eling Kvernmo, 2.varamedlem

Andre møtende:

Ove Snuruås, assisterende rådmann (sak 29)
Arne Grønset V, Joar Syrstadeng H, Torstein Larsen Frp,
Øyvind Bakken Småbylista og Ivar K.Gangås KrF, møtte under
behandling av sak 31.

Saker til behandling:

025/12 - 031/12

Arkivsak:

12/129

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.
Saksliste
025/12
026/12
027/12
028/12
029/12
030/12
031/12

Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 19.06.2012
Referatsaker
Retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune.
Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for kontrollutvalget
Overordnet analyse - Orkdal kommune - arbeidsdokument per
september 2012.
Eventuelt
Dialog-møte med politiske partier i Orkdal kommune
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Sak 025/12 - Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets
møte 19.06.2012
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 026/12 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Protokoll
Følgende saker ble referert:
1. Rapport fra generalforsamlingen til TrønderEnergi AS 29.05.12
2. Heldagssamling for kontrollutvalg tirsdag 6.november, på Quality Hotel, Tiller.
Arrangør KonSek Midt-Norge IKS.
3. Kommunene har søkt om 180 millioner kroner til å etablere det døgnåpne øyeblikkelig
hjelp-tilbudet i samhandlingsreformen. Det er 50 millioner mer enn budsjettert.
4. Vedlikeholdsutgiftene i Kommune-Norge er nå lavere enn i 2008, viser nye tall.
5. Fylkesmannen i Sogn- og Fjordane slår fast at et gruppeledermøte skal være et åpent
møte der presse og andre kan være til stede.
6. Bystyreveteran i Tromsø nekter å surfe på den kommunale nettbrettbølgen, og får
støtte av jusprofessor.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
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Sak 027/12 - Retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar å legge frem forslag til endringer av retningslinjene for
kontrollutvalget. Forslag til endringer innarbeides i møtet.
2. Kontrollutvalget legger frem saken for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune.
Protokoll
Da kontrollutvalget har vurdert retningslinjene og kommet med forslag til endringer tidligere
ble det kun foretatt redaksjonelle endringer i møtet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar å legge frem forslag til endringer av retningslinjene for
kontrollutvalget. Forslag til endringer innarbeides i møtet.
2. Kontrollutvalget legger frem saken for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune.

Sak 028/12 - Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for
kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en
netto ramme på kr 1 339.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.
2. Revisjonshonorar og totalrammen endres i samsvar med vedtak i representantskapet
for Revisjon Midt-Norge IKS, dersom forutsetningene om en økning av
revisjonshonoraret på 5 % ikke blir vedtatt.
Protokoll
Sekretariatet opplyste at styret i Revisjon Midt-Norge har foreslått en økning på 4.8 % i
revisjonshonorar. Dette betyr i praksis en reduksjon på kr 2 000 i forhold til forslaget som ble
sendt ut i saken. Som opplyst i saksfremlegget behandler representantskapet budsjettforslaget
til Revisjon Midt-Norge IKS den 01.10.12, slik at endringer fortsatt kan være aktuelle.
Sekretariatet foreslo følgende nytt forslag til vedtak:

3

1. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en
netto ramme på kr 1 337.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.
2. Revisjonshonorar og totalrammen endres i samsvar med vedtak i representantskapet
for Revisjon Midt-Norge IKS, dersom forutsetningene om en økning av
revisjonshonoraret på 4,8 % ikke blir vedtatt.
Sekretariatets nye innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2013 – 2016 og budsjett for 2013 med en
netto ramme på kr 1 337.000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.
2. Revisjonshonorar og totalrammen endres i samsvar med vedtak i representantskapet
for Revisjon Midt-Norge IKS, dersom forutsetningene om en økning av
revisjonshonoraret på 4,8 % ikke blir vedtatt.

Sak 029/12 - Overordnet analyse - Orkdal kommune arbeidsdokument per september 2012.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber sekretariatet merke seg innspillene som fremkom i møtet og ta disse med
i det videre arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014.
Protokoll
Kontrollutvalget gjennomgikk dokumentet og kom med innspill. Assisterende rådmannen
Ove Snuruås deltok under behandlingen. Han ga utrykk for at administrasjonen så det som
nyttig at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. I dialogen mellom rådmannen og
kontrollutvalget kom det frem områder som utvalget ønsker å få innarbeidet i den
overordnede analysen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet merke seg innspillene som fremkom i møtet og ta disse med
i det videre arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014.
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Sak 030/12 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Kontrollutvalget diskuterte godtgjørelser til politikere i tilknytning til sak 28/12 Forslag til
budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for kontrollutvalget. Utvalget er kjent med at
spesielt godtgjørelse til kontrollutvalgets leder i Orkdal kommune ligger vesentlig under
satser til leder i andre kontrollutvalg og ledere i andre utvalg i Orkdal kommune.
Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:
1. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet utarbeider en oversikt over godtgjørelse til
kontrollutvalgene i de 15 kommunene som er med i kontrollsamarbeidet.
2. Saken legges frem på neste møte i kontrollutvalget.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet utarbeider en oversikt over godtgjørelse til
kontrollutvalgene i de 15 kommunene som er med i kontrollsamarbeidet.
2. Saken legges frem på neste møte i kontrollutvalget.

Sak 031/12 - Dialog-møte med politiske partier i Orkdal kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.09.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber om at sekretariatet tar med synspunkter fra møte i det videre arbeidet
med plan for forvaltningsrevisjon og tilsynsarbeidet generelt, i tråd med signalene fra
kontrollutvalget.
Protokoll
Fungerende leder i kontrollutvalget orienterte kort om kontrollutvalgets oppgaver i Orkdal
kommune. Han fremhevet at utvalget ønsker å ha en god dialog med kommunestyret, som har
det øverste ansvaret for tilsynsarbeidet i Orkdal kommune. Kontrollutvalget er
kommunestyrets tilsynsorgan og foretar det løpende tilsynet på vegne av kommunestyret.
Deltakerne hadde en erfaringsutveksling knyttet til tilsynsarbeidet generelt og dialogen inn
mot kommunestyret. Representantene fra de politiske partiene kom med flere konstruktive
innspill til områder som kontrollutvalget vurderer i det videre arbeidet med plan for
forvaltningsrevisjon for 2013-2014.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kontrollutvalget ber om at sekretariatet tar med synspunkter fra møte i det videre arbeidet
med plan for forvaltningsrevisjon og tilsynsarbeidet generelt, i tråd med signalene fra
kontrollutvalget.
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