Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Møtedato/tid:

20.06.2013 kl. 13:00 – 16:00

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende
medlemmer:

Tormod S.Slupphaug,leder
Nils Prestmo
Lisa Ofstad

Forfall:

Vigdis Troøyen Foseide
Torkel Christiansen

Møtende
varamedlemmer:

Karen Unni Knudsen, 1.varamedlem
Elling Kvernmo, 2. varamedlem

Andre møtende:

Steinar Gaustad, assisterende rådmann (Sak 20-21)
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Saker til behandling:

018/13 - 023/13

Arkivsak:

13/97

Saksliste
018/13
019/13
020/13
021/13
022/13
023/13

Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte
29.04.13.
Referatsaker
Barnevern - oppdatert status per 20.06.13 og gjennomgang
av av kontrollutvalgets tidligere behandling av saken.
Tilsynsrapport - Forebyggende behandling av feil- og
underernæring hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten.
Møteplan 2. halvår 2013.
Eventuelt

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 18-20-21-22-19-23.
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Sak 018/13 - Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets
møte 29.04.13.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.06.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 019/13 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.06.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1. Ekstern kvalitetskontroll av Revisjon Midt-Norge IKS – Melding om
styrevedtak.
2. Årsoppgjørsbrev fra Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) til Orkdal kommune,
datert 07.05.13.
3. Orkdal kommunes svar, datert 05.06.13, til RMN på årsoppgjørsbrev.
4. Tvinger gjennom lovendring om mindre åpenhet – Kommunal rapport
08.05.13.
5. Rapport fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS, 29.04.13.
6. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS, 29.04.13.
7. Rapport fra Trondheim kommunerevisjon som blant annet omfatter forhold
knyttet til Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum.
http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3306636
8. Orientering fra årsmøtet i Forum for Tilsyn og Kontroll (FKT) og seminar
for kontrollutvalg på Gardermoen 5. og 6.06.13. Nestleder i
kontrollutvalget, Nils Prestmo, orienterte.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
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Sak 020/13 - Barnevern - oppdatert status per 20.06.13 og
gjennomgang av kontrollutvalgets tidligere behandling av saken.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.06.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget har rådmannens redegjørelse til orientering.
2.

Protokoll
Assisterende rådmann Steinar Gaustad ga en oppdatert status og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets leder hadde en grundig gjennomgang av barnevernsaken ut fra
offentlige dokumenter som er tilgjengelige i saken. Gaustad besvarte spørsmål
ifm gjennomgangen.
Leder gjennomgikk også brev datert 10.05.13 fra kommunestyrerepresentant
Torstein Larsen. I brevet stilet til kontrollutvalgssekretariatet anmodes
kontrollutvalget om å sette i gang en gransking knyttet til barnevernsaken.
Brevet ligger som vedlegg i saken.
Nils Prestmo fremmet følgende forslag som nytt hovedpunkt 2 i tillegg til
innstillingen:
Kontrollutvalget finner ingen grunn til å foreta en gransking av ”Barnevernsaken”
slik Torstein Larsen ber om i sitt brev av 10.mai 2013.
Kommunen har allerede startet mange tiltak for å bedre forholdene innen
barnevernet og det er ennå undersøkelser på gang som ikke er avslutta.
Kontrollutvalget vil inntil videre avvente rapporten fra Coperio
Bedriftshelsetjeneste og behandlingen i kommunestyret.

Tormod Solem Slupphaug fremmet følgende tillegg til punkt 2.
Som følge av utvalgets gjennomgang per 20.06.13, påpekes imidlertid følgende:
1. Kontrollutvalget finner ikke brudd på tidsfrister i forbindelse med sak
14/13, da tidsfrist ikke er definert i vedtaket. Utvalget oppfordrer
kommunestyret til å sette tidsfrist i førstkommende kommunestyremøte
26.06.13.
2. Kontrollutvalget ønsker å vise bekymring over de tilfeller av feil som er
blitt gjort i forbindelse med kommunens journalføring, og i forbindelse
med offentlighetslovens § 13.
Utvalget ber derfor Rådmannen om å vurdere innspillene fra møtet, og å
komme med en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av august 2013.
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3. For å belyse de ulike forhold rundt saken ber Kontrollutvalget Sekretariatet
om at den informasjon som er unntatt offentligheten også inkluderes i
forbindelse med videre saksbehandling.
Votering:
Forslag fra Nils Prestmo til nytt hovedpunkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Tormod Solem Slupphaug:
Pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Pkt 2 fikk 2 stemmer (T. Slupphaug og K. U. Knudsen) og falt.
Pkt 3 fikk 1 stemme (T. Slupphaug) og falt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget har rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget finner ingen grunn til å foreta en gransking av
”Barnevernsaken” slik Torstein Larsen ber om i sitt brev av 10.mai 2013.
Kommunen har allerede startet mange tiltak for å bedre forholdeneinnen
barnevernet og det er ennå undersøkelser på gang som ikke er avslutta.
Kontrollutvalget vil inntil videre avvente rapporten fra Coperio
Bedriftshelsetjeneste og behandlingen i kommunestyret.
Som følge av utvalgets gjennomgang per 20.06.13, påpekes imidlertid følgende:
Kontrollutvalget finner ikke brudd på tidsfrister i forbindelse med sak 14/13, da
tidsfrist ikke er definert i vedtaket. Utvalget oppfordrer kommunestyret til å sette
tidsfrist i førstkommende kommunestyremøte 26.06.13.

Sak 021/13 - Tilsynsrapport - Forebyggende behandling av feil- og
underernæring hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.06.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.

Protokoll
Sekretariatet orienterte kort og refererte til e-post fra fylkesmannen til
kommunen 18.06.13, hvor det opplyses at tilsynet er avsluttet og at
fylkesmannen tar kommunens tilbakemelding til etterretning. Fylkesmannen
konstaterte i e-posten at kommunen har lagt ned et betydelig arbeid med å få på
plass bedre rutiner.
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Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 022/13 - Møteplan 2. halvår 2013.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.06.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalgets resterende møter i 2013 avvikles kl 13.00 på følgende
datoer: 12.september, 31.oktober og 5.desember.
2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre datoer.

Protokoll
Følgende omforente endringsforslag til pkt 1 ble fremmet:
1. Kontrollutvalgets resterende møter i 2013 avvikles kl 13.00 på følgende
datoer: 26.september, 31.oktober og 28.november
Endringsforslag til pkt 1 og innstillingens pkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalgets resterende møter i 2013 avvikles kl 13.00 på følgende
datoer: 26.september, 31.oktober og 28.november.
2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre datoer.

Sak 023/13 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
20.06.2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker ble tatt opp.
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