Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune
Møtedato/tid:

08.05.2018 kl 09:00 – 12:15

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:
Kjell Inge Selbekk, leder
Kåre Lian Svanem, nestleder
Ann Mari Talsnes, 4. vara for Jørgensen
Marit Jonassen Valset, 3. vara for Kalland
Forfall:
Merete Kalland
Kristian Fremstad
Marit Jørgensen
Nils Olav Eriksen, 1. vara for Jørgensen
Svanhild Aune, 2. vara for Jørgensen
Liv Marit Selnes, 3. vara for Jørgensen
Stig Trygstad, 1. vara for Kalland og Fremstad
Inger Lise Ingdal, 2. vara for Kalland og Fremstad
Ove Valset, 4. vara for Fremstad
Andre møtende:
Geir Ove Storstein, rådmann (sak 8-11)
Bertil Meland, kommuneleder næring og drift (sak 10)
Inge Storås, Revisjon Midt-Norge SA (sak 11)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/251
Merknader: Ingen merknader.
Sakliste:
Saksnr.
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18

Saktittel
Kommunesammenslåing - Orientering til kontrollutvalget
Nye personvernregler - Orientering til kontrollutvalget
Selva industriområde - orientering til kontrollutvalget
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Agdenes kommune – Kontrollutvalgets
uttalelse
Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 08/18 Kommunesammenslåing - Orientering til kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
08/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.
Behandling:
Geir Ove Storstein, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kommuneleder oppvekst har takket ja til stilling i nye Orkland.
Ole Meland jobber ut 2018 ferdigstiller prosjekt sykehjem. Rådmannen er i dialog vedr. sin
pensjonering. Rektor på Lysheim skole slutter. Vanskelig å få besatt ledige stillinger.
Agdenes kommune prioriterer å gi tjenester til innbyggerne, dette kan gå på bekostning av
saksbehandlingen. Utfordringer på sykehjemmet nå som det er byggeaktivitet der, men
sykefraværet har vært under 5% de siste 2 mnd. Det avholdes møter annenhver uke for å
diskutere situasjonen på sykehjemmet.
Utbyggingen av sykehjemmet går etter plan, første byggetrinn skal være ferdig 28.09.2018.
Alle skolene i Agdenes skal bestå jf. intensjonsavtalen. Det er ikke sagt noe om skolegrensene.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsene til orientering.

Sak 09/18 Nye personvernregler - Orientering til kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
09/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Behandling:
Geir Ove Storstein orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Det blir et felles personvernombud for kommunene som skal inn i nye Orkland, denne personen
blir lokalisert på Orkanger. Avtaleperioden er fra 01.05.2018-31.12.2019.
Agdenes kommune har ikke kapasitet til å jobbe så mye med de nye personvernreglene.
Kommunen er klar over at dette kan medføre bøter.
Kurs vil bli gitt lokalt i Agdenes kommune med bistand fra jurist fra Orkdal kommune.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 10/18 Selva industriområde - orientering til kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Møtedato
08.05.2018

Saknr
10/18

Behandling:
Bertil Meland, kommuneleder næring og drift, orienterte og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget
1. Hvorfor er ikke arbeidet blitt sluttført ihht. plan?
Svar: I utgangspunktet var det beregnet 10.000 m3 masser, men det var kun i overkant av
5.000 m3 tilgjengelig. I tillegg ble det mindre masse tilgjengelig fra kanalen enn planlagt.
2. Har entreprenør som utførte oppdraget fulgt spesifikasjon?
Svar: Ja.
3. Hvorfor ble ikke all overskuddsmasse fra sykehjemsutbyggingen kjørt til Selva?
Svar: Avtalen var at masse skulle kjøres til godkjent deponi på Berganeset, men de kjørte det
til Selva.
4. Bare noen lass?
Svar: 2,5 tusen kubikk er kjørt fra sykehjemmet til Selva.
5. Hva koster det kommunen pr. m3 å flytte stein fra Berganeset til Selva, kontra å ta masser fra
steinbrudd i Brevika?
Svar: Det har ikke kommunen beregninger på.
6. Nidaros oppmåling har målt området. Hvor mange m3 gjenstår for å fullføre påbegynt fylling?
Svar: Nidaros oppmåling har ikke laget noe anslag på hvor mange m3 som gjenstår.
Det er bedt om ferdigattest på området.
Kontrollutvalget anser orienteringen for informativ og grundig.
Uforutsette grunnforhold i kanalen har ført til at det ikke var nok masse på området. Det er
Ikke vedtatt noe i investeringsbudsjettet for 2018 når det gjelder Selvleiret.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 11/18 Regnskap og revisjonsberetning 2017 Agdenes kommune –
Kontrollutvalgets uttalelse
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
11/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Agdenes kommunes årsregnskap for 2017
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.
Behandling:
Geir Ove Storstein, rådmann, ga en orientering om årsregnskap og årsberetning for 2017.
Inge Storås, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisors arbeid med årsregnskapet for
2017. Oppdragsansvarlig revisor, rådmann og regnskapsleder svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Agdenes kommunes årsregnskap for 2017
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.

Sak 12/18 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
12/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter innspill fremkommet i møtet.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter innspill fremkommet i møtet.

Sak 13/18 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
13/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Agdenes kommune.
2. Fylkesmannen i Telemark mener lukkete gruppeledermøter i Porsgrunn er ulovlige.
Fylkesmannen konkluderer med at gjeldende praksis er i strid med kommuneloven og
hensynene bak møteoffentlighetsprinsippet.
3. Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og statlige etater til toppmøte om
arbeidslivskriminalitet 26. februar 2018.
4. Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Rapporten omhandler
kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet.
5. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
6. Regjeringen har lagt frem et forslag til ny personopplysningslov som styrker personvernet og
skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.
7. Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan
dette ikke holdes hemmelig. Erstatningsutbetalinger kan ikke unndras offentlighet.
8. Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun/han skal ta kontakt eller holde møter
sammen med, politikere står fritt til å arrangere møter med personer de ønsker informasjon
fra.
9. Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett eksempel på
hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
10. Vedtak om tidligere avslutning av permisjon som er gitt av fylkestinget/kommunestyret, skal i
utgangspunktet treffes av dette.
11. Uformelle signaler fra politikerne i orienteringssaker har ingen bindende kraft. De må ikke
framstå som vedtak i møteboka.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 14/18 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
14/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling:
Enhetsbesøk eller besøk hos selskaper hvor kommunen har eierandeler:
Kontrollutvalget kommer med eventuelle ønsker på utvalgets møte 5. juni.
Vedtak:
Ingen vedtak.

Sak 15/18 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
15/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.03.2018, godkjennes.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.05.2018, godkjennes.

