Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Møtedato/tid:

10.09.2015 Kl 13:00-14:40

Møtested:

Lille kommunestyresal

Møtende medlemmer:
Tormod Solem Slupphaug
Nils Prestmo
Torkel Christiansen
Vigdis Troøyen Foseide
Lisa Ofstad
Forfall:
Ingen.
Andre møtende:
Gunnar Lysholm, ordfører (Sak 22)
Steinar Gaustad, ass.rådmann (Sak 22)
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak 22)
Arvid Hanssen, Konsek Midt-Norge IKS

Arkivsak:
15/144
Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste til møtet.
Da dette var siste møtet i inneværende periode, ble protokollen enstemmig godkjent
på slutten av møtet.

Sakliste:

Saksnr.
21/15
22/15
23/15
24/15
25/15
26/15
27/15

Saktittel
Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 11.6.15.
Rapport selskapskontroll - eierstyring i Orkdal kommune.
Lukking av avvik etter rapport om tilsyn av fosterhjemsarbeidet i
barnevernstjenesten.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte den 10.9.15.
Rapport fra kontrollutvalget om tilsyn og kontroll og virksomhet i
perioden 2011-2015.
Budsjett 2016 og økonomiplan 2017-2019 for kontrollutvalget.
Eventuelt.

Sak 21/15 Godkjenning av protokoll fra møte i
kontrollutvalget 11.6.15.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.09.2015

Saknr
21/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 22/15 Rapport selskapskontroll - eierstyring i Orkdal
kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.09.2015

Saknr
22/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll om forvaltning av
kommunens eierinteresser til etterretning.
2. Kommunestyret ber, i tråd med tidligere vedtak, om å få fremlagt en
helhetlig melding som oppsummerer kommunens eierskap årlig. Sak legges
frem i 2.halvår.
3. Rådmannen må sørge for at relevante dokumenter knyttet til kommunens
eierstyring blir lagt inn i kommunens saks- og arkivsystem.

Behandling:
Revisor Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS orienterte og svarte på spørsmål.
Rådmannen presiserte at han kun hadde sagt seg enig i faktagrunnlaget ifm
høringen. Han påpekte at manglende arkivering av dokumenter fra selskaper trolig
skyldes at dokumentene ikke er sendt til kommunens postmottak, men kun til
kommunens eierrepresentanter direkte.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll om forvaltning av
kommunens eierinteresser til etterretning.
2. Kommunestyret ber, i tråd med tidligere vedtak, om å få fremlagt en
helhetlig melding som oppsummerer kommunens eierskap årlig. Sak legges
frem i 2.halvår.
3. Rådmannen må sørge for at relevante dokumenter knyttet til kommunens
eierstyring blir lagt inn i kommunens saks- og arkivsystem.

Sak 23/15 Lukking av avvik etter rapport om tilsyn av
fosterhjemsarbeidet i barnevernstjenesten.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.09.2015

Saknr
23/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget er tilfreds med oppfølgingen av fylkesmannens rapport vedrørende
tilsyn med fosterhjemsarbeidet i den interkommunale barnevernstjenesten for
Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget er tilfreds med oppfølgingen av fylkesmannens rapport vedrørende
tilsyn med fosterhjemsarbeidet i den interkommunale barnevernstjenesten for
Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun.

Sak 24/15 Referatsaker til kontrollutvalgets møte den
10.9.15.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Møtedato
10.09.2015

Saknr
24/15

Behandling:
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:
1.
2.
3.
4.
5.

Plikt til å forklare seg til kontrollutvalget. (Kommunal rapport 15.6.15)
Prosjektplan forvaltningsrevisjon, samhandlingsreformen.
Budsjettkontroll - kontroll og tilsyn per 1.8.15.
Spørsmål vedrørende finansieringstiltak trafikksikkerhet.
Kommunestyrets behandling av orienteringssak fra kontrollutvalget om
status eventuell selskapskontroll Revisjon Midt-Norge IKS. Orienteringssak
6/15 i kommunestyret 24.6.15.

Vedrørende pkt. 4: Brev datert 4.8.15 til Orkdal kommune ved rådmannen, fra Hans
Kringstad. KU-leder hadde fått kopi av brevet med ønske om at det skulle legges
frem for KU.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 25/15 Rapport fra kontrollutvalget om tilsyn og kontroll
og virksomhet i perioden 2011-2015.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.09.2015

Saknr
25/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger frem rapporten til nytt kommunestyre med følgende
innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget gjennomgikk administrativt utkast til rapport og foretok endringer i
møtet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget legger frem rapporten til nytt kommunestyre med følgende
innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.

Sak 26/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2017-2019 for
kontrollutvalget.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
10.09.2015

Saknr
26/15

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2017 – 2019 og budsjett for 2016 med
en ramme på kr 1 524 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Behandling:
Sekretariatet opplyste at styret i Revisjon Midt-Norge IKS foreslår at
revisjonshonoraret økes med 3% fra 2015 til 2016. 5% ligger inne i gjeldende
økonomiplan og er brukt i dette saksfremlegget. Representantskapet sluttbehandler
ny økonomiplan den 28.9.15.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2017 – 2019 og budsjett for 2016 med
en ramme på kr 1 524 000, inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.

Sak 27/15 Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Møtedato
10.09.2015

Saknr
27/15

Ingen saker ble tatt opp.

Vedtak:
Ingen vedtak.

