Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Møtedato/tid:
Møtested:

03.03.2011 kl. 12:45 – 15:15
Rådhuset, Lille kommunestyresal

Møtende medlemmer:

Nils Prestmo (leder)
Vigdis Troøyen Foseide
Knut Bjørkli
Elsa Heggem Larsen

Forfall:

John Atle Krogstad

Møtende
varamedlemmer:
Andre møtende:

Elling Kvernmo

Saker til behandling:
Arkivsak:

008/11 - 012/11
11/99-6

Sverre B. Midthjell (møtesekretær), KonSek
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge
Ove Jørgen Snuruås, assisterende rådmann (sak 10-12)

NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte
Saksliste
008/11
009/11
010/11
011/11
012/11

Godkjenning av protokoll fra møte 27.1.2011
Referatsaker
Oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i
kommunane
Forvaltningsrevisjonsrapport - integrering av innvandrere
Eventuelt

Sakene ble behandlet i rekkefølge: 8 – 9 – 11 – 10 – 12

Sak 008/11 - Godkjenning av protokoll fra møte 27.1.2011
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
03.03.2011

Saknr

Møtedato
03.03.2011

Saknr

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

Sak 009/11 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering
Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert:
1. Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen.
2. Medlemsbrev nr. 1 2011 fra FKT
3. Rapport om valg til kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg.
4. Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge.¨
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering

Sak 010/11 - Oppfølging av rapporten 85 tilrådingar for styrkt
eigenkontroll i kommunane
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
03.03.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget har merket seg innholdet og drøftet anbefalingene i rapporten ”85 tilrådinger
for styrkt eigenkontroll i kommunane”.
Kontrollutvalget ber sekretariatet bearbeide innspill framkommet i møtet til hvordan
rapportens anbefalinger kan følges opp.
Protokoll, kontrollutvalgets møte 27.1.2011
Saken ble utsatt til neste møte.

Vedtak, sak 4/11:
Saken ble utsatt.

Protokoll, kontrollutvalgets møte 3.3.2011
Assisterende rådmann Ove Jørgen Snuruås orienterte om rådmannens internkontroll.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak, sak 10/11:
Kontrollutvalget har merket seg innholdet og drøftet anbefalingene i rapporten ”85 tilrådinger
for styrkt eigenkontroll i kommunane”.
Kontrollutvalget ber sekretariatet bearbeide innspill framkommet i møtet til hvordan
rapportens anbefalinger kan følges opp.

Sak 011/11 - Forvaltningsrevisjonsrapport - integrering av
innvandrere
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
03.03.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om integrering av innvandrere til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om en redegjørelse for nødvendige tiltak for å sikre
tilstrekkelig antall boliger til å oppfylle målene om bosetting av flyktninger.
3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens øvrige anbefalinger om utvikling av
introduksjonsprogrammet og tilrettelegging for et mer variert fritidstilbud.
Protokoll
Tor Arne Stubbe fra Revisjon Midt-Norge presenterte rapporten.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om integrering av innvandrere til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om en redegjørelse for nødvendige tiltak for å sikre
tilstrekkelig antall boliger til å oppfylle målene om bosetting av flyktninger.
3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens øvrige anbefalinger om utvikling av
introduksjonsprogrammet og tilrettelegging for et mer variert fritidstilbud.

Sak 012/11 - Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
03.03.2011

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Sekretariatet stilte spørsmål rundt gjennomføring av bedriftsbesøk til Orkdal Energi og
Orkdal Fjernvarme. Det var enighet om å gjennomføre dette som nytt møte i juni.
Vedtak:
Det tas sikte på å gjennomføre bedriftsbesøk til Orkdal Energi og Orkdal Fjernvarme som
eget møte i juni.

