Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 06.03.2018 – 28.05.2018, foreslår
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune – saker til oppfølging pr. 28.05.2018:
Sak
KS-sak
42/2016

Tittel

Kommentar

Til
oppfølging

Helse-og mestringsplan 2016-2026 Snillfjord kommune vedtar Helse- og
mestringsplan for 2016 – 2026 som fremlagt
Kontrollutvalgets møte 20.11.2017
Mildrid Værnes, kommunalsjef helse og
mestring, orienterte og svart på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Ny
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om
status i oppfølgingen av planen. Orienteringen orientering
14.05.2018
gis på kontrollutvalgets møte 14. mai 2018.

KS-sak
54/2016

Selskapskontroll Hamos
Forvaltning IKS

1.

2.

3.

Kommunestyret tar rapport fra
selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS
til orientering.
Kommunestyret ber kommunens
eierrepresentant i HAMOS Forvaltning
IKS om å arbeide for at:
•
Eierne gjør en vurdering av
styresammensetning og praksis
for valg av styre i selskapet i tråd
med revisors anbefalinger.
•
Selskapet sikrer at
selvkostfondet brukes i samsvar
med krav til selvkost.
•
Forskrift for husholdning i
HAMOS vedrørende
fritidsbebyggelse endres slik at
den blir i tråd med krav fra
Miljødirektoratet.
•
Selskapet og eierne sikrer at
delegering av myndighet for
innfordring av
renovasjonsgebyret blir lik i
eierkommunene.
Kommunestyret ber om at det rapporteres
tilbake til kommunestyret og
kontrollutvalget om oppfølging av
punktene innen utgangen av mars 2017.

Kontrollutvalgets møte 15.05.2017
Kontrollutvalgets sekretariat har etterspurt
tilbakemelding i e-post av 03.05.2017 og
31.05.2017.

KS-sak
69/2017

Psykiatriplan for Snillfjord
kommune 2017- 2020

Kontrollutvalgets møte 12.03.2018
John Lernes, ordfører, orienterte og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget tok ordførers redegjørelse til
orientering. Saken tas ut av kontrollutvalgets
liste over saker til oppfølging.
Psykiatriplan for Snillfjord kommune 20172020 godkjennes slik den foreligger.
Kontrollutvalgets møte 12.03.2018
Mildrid Værnes Mæhle, helse- og
mestringssjef og Bjørn Aage Garberg, leder

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune – saker til oppfølging pr. 28.05.2018:
Sak

KS-sak
78/2017

Tittel

Forvaltningsrevisjonsrapport
Snillfjord omsorgssenter Medvirkning og etterlevelse av
regelverket

Kommentar
for psykisk helsearbeid, orienterte og svarte
på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget ba om en ny orientering vedr.
oppfølgingen av Psykiatriplan 2017-2020.
Kontrollutvalget ønsker orientering om
følgende punkter:
•
Veiledning av arbeidstakere i bedrifter
•
Samarbeid med NAV
•
Frivillig arbeid vedr. psykisk helse
•
Opplysnings- og informasjonsarbeid
•
Likemannsarbeid/mental helse
1. Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport vedr.
Snillfjord omsorgssenter til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp
anbefalingene i rapportens pkt 7.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen
01.06.2018.

Til
oppfølging

Orientering
september
2018

Orientering
september
2018

