Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Møtedato/tid:

25.10.2012 kl. 12:15 – 15:30

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Tormod Solem Slupphaug, fungerende leder
Vigdis Troøyen
Lisa Ofstad
Nils Prestmo
Ann Inger Stølhaug. (Fritatt pga arbeidsforhold i Orkdal
kommune)

Forfall:
Møtende
varamedlemmer:

Karen Unni Knudsen

Andre møtende:

Steinar Gaustad, forvaltningssjef (Sak 32-33)
Nils Arne Slettvold, enhetsleder teknisk (Sak 32-34)
Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) (Sak 32-34
og 37)
Ellen Wahlmann, enhetsleder helse, omsorg og familie (Sak 3233)
Arve Gausen RMN (Sak 32-34)
Gunnar Lysholm, ordfører (Sak32-33)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

032/12 - 038/12

Arkivsak:

12/150

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.
Saksliste
032/12
033/12
034/12
035/12
036/12
037/12
038/12

Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.09.2012
Orientering om oppfølging av tilsynssak barnevern, herunder intern
kommunikasjon i Orkdal kommune.
Forvaltningsrevisjonsrapport - forvaltning av utleieboliger - Orkdal
kommune.
Godtgjørelse for kontrollutvalgsmedlemmer.
Referatsaker.
Deltagelse i selskapskontroll Trønderenergi
Eventuelt.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:32-33-34-37-35-36-38.
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Sak 032/12 - Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets
møte den 20.09.2012
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
25.10.2012

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

Sak 033/12 - Orientering om oppfølging av tilsynssak barnevern,
herunder intern kommunikasjon i Orkdal kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
25.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Protokoll
Rapport datert 23.10.12 utarbeidet av advokat Marcus Amdahl på oppdrag fra Orkdal
kommune ble oversendt kontrollutvalget 25.10.12, og inngår som vedlegg i saken. Rapporten
omhandler 6 tilsynssaker som har vært/er til behandling hos fylkesmannen.
Forvaltningssjef Steinar Gaustad orienterte på vegne av rådmannen og svarte på spørsmål
sammen med enhetsleder Ellen Wahlmann. De gjennomgikk saken fra møte med
fylkesmannen 04.05.12. og frem til 24.10.12, slik rådmannen ser saken. Han understreket at
barnevernstjenesten tok saken alvorlig og satte i gang tiltak umiddelbart, slik det fremgår av
svar til fylkesmannen datert 29.05.12, jf vedlegg i saken.
Gaustad gjennomgikk advokatens vurderinger og oppsummeringen av rapport, datert
23.10.12. Rapporten ble også fremlagt i formannskapet 24.10.12. Gaustad orienterte om
advokatens vurdering av alle 6 saker, samt oppsummeringen. 3 av sakene er ikke avsluttet.
Gaustad opplyste videre at det er gitt for sen og lite tilbakemelding om saken til politisk
ledelse.
Kontrollutvalget stilte en rekke spørsmål som ble besvart av Rådmannen.
Noen av rådmannens tilbakemeldinger/avklaringer fra spørsmålsstillingen gjengis:
-

Det vil fremover bli opplegg for informasjon/rapportering til politisk nivå ifm
tilsyn/tilsynssaker
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-

Administrasjonen i Meldal, Agdenes og Skaun kommuner ble varslet om tilsynssaken

-

Orkdal kommune har gjennomført 2 møter om tilsynssaker med advokat Lykke, men
rådmannen har ikke møtt personlig på disse møtene

-

Det har vært møte med alle ansatte i barnevernet. Det tas inn ekstern veileder og det skal
også arbeides med arbeidsmiljø

-

Orkdal kommune skal ikke bruke advokat for å vurdere om ”varsler” har brutt
taushetsplikt

-

Noen utfordringer som var pekt på i forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern fra
2010 gjelder fortsatt. Manglende ressurser og mange saker per saksbehandler er
eksempler på dette

-

Administrasjonen ser på fylkesmannens tilsyn som nyttige og lærerike

-

Administrasjonen ser på den praktiske gjennomføringen av brukerundersøkelser i
barnevernet, for å sikre at de får et mest mulig riktig bilde av situasjonen ved denne type
undersøkelser

Ordfører opplyste avslutningsvis at den politiske ledelse vil se på hvordan saken er håndtert
når den er avsluttet og endelig tilbakemelding fra administrasjonen er gitt. Politikerne har i
tillegg til en viktig rolle som ombudsmenn for de som klager, også et arbeidsgiveransvar.
Saken må iflg ordfører, gjøres unna raskt, men administrasjonen må gjøre en god jobb og
trenger derfor noe tid.
Leder av kontrollutvalget takket administrasjonen for en god redegjørelse og utfyllende svar.
Tormod Solem Slupphaug fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har mottatt en god og dekkende redegjørelse fra Rådmannen som
dekker kontrollutvalgets foreløpige spørsmål og bekymringer.
2. Kontrollutvalget ønsker å avvente Fylkesmannens videre behandling og sluttrapport
(4.kvartal 2012)
3. Kontrollutvalget ønsker deretter en ny tilbakemelding fra kommuneadministrasjonen
angående sakens utvikling så snart som mulig og senest i løpet av 1.kvartal 2013.

Slupphaugs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget har mottatt en god og dekkende redegjørelse fra Rådmannen som
dekker kontrollutvalgets foreløpige spørsmål og bekymringer.
2. Kontrollutvalget ønsker å avvente Fylkesmannens videre behandling og sluttrapport
(4.kvartal 2012)
3. Kontrollutvalget ønsker deretter en ny tilbakemelding fra kommuneadministrasjonen
angående sakens utvikling så snart som mulig og senest i løpet av 1.kvartal 2013.
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Sak 034/12 - Forvaltningsrevisjonsrapport - forvaltning av
utleieboliger - Orkdal kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
25.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning og legger den frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp revisjonens anbefalinger og gi
kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hva som er gjort i løpet av mars 2013.
Protokoll
Forvaltningsrevisor Arve Gausen presenterte rapporten og gjennomgikk konklusjonene.
Nils Arne Slettvold, som representerte rådmannen, bekreftet at rapporten gir et riktig bilde av
situasjonen på området som er gjennomgått.
Utvalget var innom deler av rapporten. Stikkordsmessig kan nevnes:
-

-

Viktig å få frem at en har et bolig - og husbankteam som fungerer
Kommunen ”tjener” på utleieboliger. Burde inntektene vært brukt på utleieboligene?
Rådmannen opplyste at dette er tatt opp internt i kommunen, men har ikke fått
gjennomslag
Vedlikeholdet av bygningsmassen har vært for dårlig
Botid, avveining mellom å la folk bo lenge eller øke presset for å få leietakere over i
andre boliger
Kommunen eier generelt eldre bygningsmasse og har stort energiforbruk. Store bygg
prioriteres i Enøk-arbeidet

Nils Sletvold orienterte om sak 112/12 i formannskapet 24.10.12: Rapport Kommunens
bygningsmasse/salg av kommunal eiendom.
Kontrollutvalget mener rapporten er god og bør være et nyttig bidrag i det videre arbeidet
internt i kommunen.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp revisjonens anbefalinger og gi
kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hva som er gjort i løpet av mars 2013.
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Sak 035/12 - Godtgjørelse for kontrollutvalgsmedlemmer.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
25.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Protokoll
Kontrollutvalget diskuterte saksfremlegget og konstaterte at godtgjørelsen, spesielt til
kontrollutvalgets leder, er lav i Orkdal kommune. Utvidet tilsynsansvar de senere år har ikke
gjenspeilet seg i satsene for godtgjørelse til kontrollutvalget i Orkdal kommune. Utvalget
mener det er viktig å gi tilsynsarbeidet økt status og at dette også gjenspeiles i
godtgjørelsesregulativet, med tanke på fremtidig rekruttering til utvalget.
Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende saken til kommunestyret uten innstilling,
men som en ordinær sak til behandling i kommunestyret.
2. Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere fastgodtgjørelse til kontrollutvalgets
leder, samt satsene for møtegodtgjørelse til kontrollutvalget.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende saken til kommunestyret uten innstilling,
men som en ordinær sak til behandling i kommunestyret.
2. Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere fastgodtgjørelse til kontrollutvalgets
leder, samt satsene for møtegodtgjørelse til kontrollutvalget.

Sak 036/12 - Referatsaker.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
25.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert:
1. Heldagssamling for kontrollutvalg onsdag 7.november. Arrangør KonSek Midt-Norge
IKS
2. Begreper i kommuneøkonomien.
3. Røde flagg i budsjettet, utdrag Kommunal rapport 05.10.12.
4. Status for valg av nytt medlem til kontrollutvalget. Valg skjer trolig 31.oktober.
Vedrørende pkt 1:
Tormod Slupphaug, Vigdis Troøyen, Lisa Ofstad og Nils Prestmo deltar. Eventuelt nytt
medlem som velges før samlingen får også tilbud om å delta.
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Vedrørende pkt 4:
Iflg ordfører vil nytt 5. medlem av kontrollutvalget velges i kommunestyret 31.10.12.
Vedkommende vil erstatte Ann Inger Stølhaug, som ikke lenger er valgbar til kontrollutvalget
pga ansettelsesforhold i Orkdal kommune.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 037/12 - Deltagelse i selskapskontroll Trønderenergi
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
25.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ønsker å delta i et eventuelt samarbeid om selskapskontroll med eierstyring
og nettvirksomhet i Trønderenergi. Sekretariatet bes utarbeide skisse til bestilling av et slikt
prosjekt i samarbeid med andre aktuelle aktører.
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget ønsker å delta i et eventuelt samarbeid om selskapskontroll med eierstyring
og nettvirksomhet i Trønderenergi. Sekretariatet bes utarbeide skisse til bestilling av et slikt
prosjekt i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Sak 038/12 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
25.10.2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Kontrollutvalget er opptatt av god kontakt inn mot kommunestyret, som er utvalgets
oppdragsgiver. Kommunelovens § 77 nr 1 gir kontrollutvalgets leder møte og talerett i
kommunestyret når saker fra kontrollutvalget behandles. Kontrollutvalgets leder har i kraft av
sin tilsynsoppgave også en generell adgang til å delta også i lukkede politiske møter.
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Så lenge ingen av kommunestyrets faste medlemmer sitter i kommunestyret ønsker et samlet
kontrollutvalg at kontrollutvalgets leder i størst mulig grad er til stede i kommunestyremøter i
Orkdal kommune.
Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt:
Kontrollutvalget oppfordrer leder i kontrollutvalget til å delta i kommunestyremøter for å
legge til rette for en god dialog mellom kontrollutvalget og kommunestyret.

Vedtak:
Kontrollutvalget oppfordrer leder i kontrollutvalget til å delta i kommunestyremøter for å
legge til rette for en god dialog mellom kontrollutvalget og kommunestyret.
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